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 Het kan
 anders 
Op Marineterrein Amsterdam wordt gezocht naar een antwoord op de steeds sneller 
veranderende wereld. Door mondialisering en technologische innovatie verandert 
ook onze directe omgeving voortdurend. Hoe houden we onze stad en samenleving 
leefbaar terwijl we zo weinig grip hebben op de oorzaken van de veranderingen?

Er is maar één keer de kans om dit stuk van het centrum van Amsterdam een nieuwe 
bestemming te geven. Rijk en gemeente doen dat samen en op een bijzondere 
manier. Naast de gebruikelijke bestuurlijke processen wordt de ontwikkeling ook 
gestuurd door de activiteiten op het terrein. Daarmee wordt een duidelijke ambitie 
neergezet en de kennis en kunde ontwikkeld om koers te kunnen houden in een 
voortdurend veranderende omgeving.

De organisaties op het Marineterrein focussen op onderwerpen als leren, water-
kwaliteit, de toenemende schaarste aan ruimte en gezondheid. Ze bedenken en 
testen innovatieve oplossingen en als de test goed uitvalt wordt het resultaat 
meteen toegepast. Bedenken, testen, toepassen is de manier om gaandeweg het 
juiste antwoord te vinden op de uitdagingen waarvoor we staan in de complexe 
wereld waarin we leven.

In dit magazine is te zien wat er vandaag allemaal gebeurt op het terrein. Onder-
zoekers, doeners en denkers komen aan het woord en is er oog en oor voor het 
verleden en de mensen in de buurt. Marineterrein Amsterdam is niet alleen een 
stukje Amsterdam maar vooral een gemeenschap die veel verder reikt dan de 
fysieke grenzen van het terrein. Een gemeenschap die weet dat het anders kan.

Liesbeth Jansen, directeur Bureau Marineterrein Amsterdam
Thijs Meijer, adjunct-directeur Bureau Marineterrein Amsterdam
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Wat komt er 
uit je handen?

Tekst: Roos Menkhorst 
Fotografie: Aisha Zeijpveld

Meten wat
beweegt
Data- en sensingexpert Alessandro 
Bozzon werkt bij Amsterdam Institute  
for Advanced Metropolitan Solutions 
(AMS Institute). Het Marineterrein ziet 
hij als een levend lab. 

Hoe ga je om met een veranderende stad? En hoe maak je 
diezelfde stad klaar voor de toekomst? De stad als uitdaging. 
Alessandro Bozzon, head of Data & Intelligence, vertelt er 
bevlogen over. ‘Het Marineterrein kan ons ruimte bieden voor 
onderzoek en opstellingen op het gebied van sensing.’

Living lab     ‘Het Marineterrein wordt onze nieuwe 
uitvalsbasis. Daar kunnen we spelen: dit is een unieke kans 
om dicht bij huis metingen uit te voeren en te experimenteren 
met de opstellingen die we ook in de stad inzetten’, zegt hij 
enthousiast.

‘Dit is een unieke kans om 
continu te experimenteren’

Het is een living lab. Je kunt bijvoorbeeld met camera’s het 
aantal voorbijgangers op het terrein tellen. ‘De camera’s die 
we gebruiken zijn “zich bewust” van privacy: ze registreren 
alleen het aantal mensen, en geven een cijfer door.’

Gebouw op maat     Ook kan er geëxperimenteerd 
worden met lichtsensoren en sensoren gericht op activiteit. 
In het gebouw van AMS Institute zullen er onder meer tempe-
ratuursensoren komen. Bozzon: ‘Een van de grote problemen 
voor kantoormedewerkers is vaak het klimaat. De een heeft 
het te koud, de ander te warm. Door verschillende metingen 
uit te voeren en te analyseren kun je het gebouw aanpassen.’

Stad aanpassen     Het hogere doel van al die ver-
schillende metingen? ‘Dit soort technieken kunnen helpen bij 
crowdmanagement en stadsplanning’, legt Bozzon uit. ‘Als 
we beter weten hoe mensen zich bewegen door de ruimte, 
kunnen we de stad op een dynamische en snelle manier aan-
passen aan onze eisen.’  

De noodzaak 
van falen
Peter van Sabben, een van de   
oprichters van Growth Tribe, vertelt  
over een leven lang leren.

Kreten als ‘Keep failing till you make it’ en ‘Get shit done’, staan 
op de muur geschreven. Op een groot bord worden de fails 
van medewerkers bijgehouden. De fail of the month wordt 
beloond met een feestje. In de E-vleugel (de voormalige Elek-
tronicaopleiding van de Marine) huist nu Growth Tribe. Hier 
leer je de digitale vaardigheden die nodig zijn om mee te 
gaan met de nieuwste onlineontwikkelingen. ‘Bedrijven 
melden zich aan voor een cursus, maar ook particulieren’, 
zegt medeoprichter Van Sabben.

Ongedwongen     De gemiddelde leeftijd van de 
medewerkers is 25. Er wordt staand geluncht. Twee collega’s 
hebben een bespreking terwijl ze een golfbal slaan op een 
indoorminigolfbaan. Van Sabben wijst naar de hangmat: ‘Daar 
kun je even uitrusten als je meerdere lessen op een dag geeft.’ 
In het leslokaal ernaast volgen cursisten een training. 

Veel experimenteren     Wat leren cursisten 
precies? In de tweedaagse training worden ze gedrild tot 
‘growth hackers’. Van Sabben: ‘Je kan online steeds beter 
meten wat mensen willen. Als je een website hebt, wil je weten 
hoeveel mensen die bezoeken. Je wilt zien wat ze bekijken, 
hoe ze vergelijken en of ze via Google komen of Facebook. 
Door continu onlinetestjes uit te voeren met je bezoekers leer 
je als bedrijf wat ze willen’, gaat hij verder. Snel en veel experi-
menteren, daar gaat het om. 

Nooit uitgeleerd     Van Sabben wil mensen vooral 
een betere online-ervaring geven. Veel bedrijven zijn lange tijd 
te gemakzuchtig geweest, die tijd is echt voorbij. ‘Iedereen die 
hier werkt weet bijvoorbeeld hoe je een eenvoudige website 
bouwt. Het is een simpele, maar belangrijke vaardigheid.’ 
Niet alleen voor bedrijven is growth hacking interessant, ook 
voor andere geïnteresseerden. Met Growth Tribe richt hij zich 
vooral op mensen tussen de 30 en de 50 jaar. Iedere maand 
wordt het curriculum aangepast aan de nieuwste ontwikke-
lingen. ‘Met het leren van digitale vaardigheden ben je alleen 
nooit klaar’, zegt hij stellig. ‘Je moet begrijpen hoe de digitale 
wereld werkt, als je interessant wilt blijven op de arbeids-
markt.’ Nu is het growth hacking, maar over twee jaar gaat het 
over kunstmatige intelligentie of blockchain en over vijf jaar 
hoe je met robots werkt. ‘Je bent nooit uitgeleerd.’   

Bedenken, testen, 
toepassen. Op het 
Marineterrein gaat 
het om concrete 
resultaten. 
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‘We zagen zelfs 
watervlooien in 
het rioolwater’

De monsters 
van Heleen
Heleen de Man, water- en gezond-
heidsexpert, doet onderzoek naar 
de kwaliteit van het water in de 
binnenhaven van het Marineterrein. 

Met een puthaak trok Heleen de Man begin dit jaar zo’n tachtig 
rioolputten op het Marineterrein open. ‘Zo’n deksel trek je er 
zo vanaf’, vertelt ze nuchter. Op alle plekken nam ze monsters. 
Je krijgt zo makkelijk inzicht in de kwaliteit van het water. Dat 
is nodig want om als officieel zwemwater in aanmerking te 
komen – wat we graag willen voor de binnenhaven van het 
Marineterrein – moet er twee jaar geen vervuiling worden 
gemeten. Wat bleek? Er was niks mis met het water. ‘Het was 
helder, we zagen zelfs watervlooien en ander waterleven in 
het rioolwater.’

Wat veroorzaakt vervuiling?     Dat was 
tegen de verwachting in, want eerder waren er mensen ziek 
geworden van het zwemmen in het Amsterdamse water. 
Vroegere metingen hadden aangetoond dat er toen sprake 
was van vervuiling. De vraag bleef alleen waar die vervuiling 
vandaan kwam. De waterexpert ging verder op onderzoek 
uit. Waren het de voorbijvarende schepen in het IJ die met 
afvallozingen de vervuiling veroorzaakten? Kwam het van de 
grachten? Of was er iets heel anders aan de hand? 

Meer monsters na regen    Uit onderzoek bleek 
dat vooral na regenval de kwaliteit van het water slecht was. 
Er volgde een nieuwe hypothese: er zou sprake kunnen zijn 
van een ‘foute aansluiting’, zegt De Man. Om erachter te 
komen ging ze dit jaar op 29 mei – de dag dat de regen met 
bakken naar beneden kwam – naar het Marineterrein om meer 
monsters te nemen. Weer maakte ze tientallen putdeksels 
open. Wat was het geval? Een aantal regenwaterafvoerpijpen 
op het terrein bleek aangesloten op het vuilwaterriool.

Zwemwaterproof     De Man: ‘Met hevige regenval 
kan het vuilwaterriool dit niet aan. Er stroomt dan een mengsel 
van regenwater en afvalwater via de zogenoemde nooduit-
gang zo de binnenhaven in.’ De oplossing is even simpel als 
doeltreffend. Het regenwater moet weer in het regenwaterriool 
terechtkomen. ‘En,’ zegt De Man, ‘we verplaatsen de “nooduit-

gang” naar de andere kant van het terrein.’ Zomer 2020 zijn de 
metingen achter de rug en de aanpassingen gedaan, waarna 
het water hopelijk officieel zwemwaterproof is.  

Een 3D-printer 
op ieder bureau
Bas van Berkestijn, managing director 
van Borges, werkt aan het opzetten van 
een zoekmachine voor 3D-modellen.

‘In deze kamer woonde Vincent van Gogh tussen 1877 en 1878. 
Hij was toen theologiestudent’, vertelt Bas van Berkestijn trots. 
De oom van de jonge Vincent was directeur van de Marine-
werf, dus vandaar dat de kunstenaar in wording hier een 
kamer kon krijgen. Ruim 140 jaar later wordt op dezelfde plek 
gewerkt aan een database voor 3D-ontwerpen.

3D-figuurtjes    Van Berkestijn geeft een korte rond-
leiding. In de gang van het bedrijf staat het team van negen 
medewerkers in kleine 3D-geprinte figuurtjes tentoongesteld. 
Een verdieping hoger is een ‘huis-tuin-en-keuken-3D-printer’ 
net begonnen met het printen van een nieuw object. Laagje 
voor laagje bouwt de machine het op.

Machine learning     Van Berkestijn: ‘Het is onze 
missie om een database te creëren met alle mogelijke 3D-
modellen. Die willen we niet stuk voor stuk invoeren. We 
willen de ontwerpen genereren door de input van de gebrui-
kers. Machine learning wordt het ook wel genoemd.’ Een voor-
beeld: ‘Stel je bent op zoek naar een vaas. Binnen de database 
vind je een standaardtype. Op zoek naar een origineel type 
kun je – met de input van anderen – de vaas allerlei mogelijke 
vormen geven, en zo komt er een eigen ontwerp uitrollen’, 
legt Van Berkestijn uit.

3D-droom     De start-up is vernoemd naar Jorge Luis 
Borges, de schrijver van het korte verhaal De bibliotheek van 
Babel. Het verhaal draait om een bibliotheek die alle denkbare 
boeken omvat. Van Berkestijn: ‘Met Borges proberen we 
het designproces te democratiseren.’ Oftewel: ‘To empower 
anyone, anywhere, to create anything.’ Het is een droom die 
hij en zijn team al een paar jaar najagen. Helaas is de realiteit 
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weerbarstiger. In verschillende rapporten werd voorspeld dat 
3D-printers de toekomst waren. Van Berkestijn: ‘In 2016 zou 
iedereen bij wijze van spreken al een 3D-printer op zijn bureau 
hebben staan.’ Zo snel is het niet gegaan. 3D-prints maken 
is duur en voorbehouden aan professionals. ‘De consument 
heeft de 3D-printer nog niet omarmd. Maar we weten dat dit 
binnen tien jaar heel anders kan zijn.’ 

Timing en geluk     Het gaat bij een start-up om 
timing en ook zeker om wat geluk. Nu het lastig blijkt om de 
doorsneeconsument bereid te vinden, richt Borges zich op 
de grotere bedrijven: op de doe-het-zelfzaken en de grote 
meubelfabrikanten. ‘Stel je zoekt een onderdeel voor een kast 
die je zes jaar geleden hebt gekocht. Via één klik op de knop 
kom je straks bij Borges terecht en kun je daar je product ont-
werpen en bestellen.’ Hij is ervan overtuigd dat 3D groot gaat 
worden. ‘Het risico zit ’m vooral in het feit dat we niet precies 
weten wanneer dat zal zijn.’  

Spelend 
slimmer 
worden
Voor Hayo Wagenaar, medeoprichter 
van IJsfontein, draait het leven om 
spelend leren. Met IJsfontein ontwikkelt 
hij allerlei digitale toepassingen om 
jezelf te verbeteren.

Hayo Wagenaar is een van de oude rotten van het Marine- 
terrein. Innovatie begon voor hem met een cd-rom, vertelt hij 
in zijn kantoor. Samen met Jan Willem Huisman richtte hij in 
1997 het bedrijf IJsfontein op. De twee mannen leerden elkaar 
kennen via de studie Interaction Design. Samen ontwikkelden 

ze voor hun afstuderen een spel waarin kinderen van alles te 
weten komen over natuurkundige principes. Het spel werd een 
groot succes. ‘Het was gelijk de kick-off van IJsfontein’, vertelt 
Wagenaar.

Speelse methodes     Ruim twintig jaar later draait 
het bedrijf – met veertig medewerkers en een vestiging in 
Duitsland – zo’n vier miljoen euro omzet per jaar. Ze maken 
games, installaties en ze doen VR-projecten. Niet alleen voor 
kinderen, inmiddels ontwerpen ze zelfs meer educatieve toe-
passingen voor volwassenen, vertelt Wagenaar. ‘Wij proberen 
het vakgebied steeds verder te duwen door speelse methodes 
te gebruiken. Je kunt mensen vertellen hoe het zit, maar je 
kunt het ze ook laten uitvinden.’

Dementie ervaren     De voorbeelden zijn legio: 
IJsfontein bedenkt projecten voor musea, voor kinderen,    
voor e-zorg en voor grote bedrijven. Hij noemt ‘Into D’mentia’, 
een project dat ze in opdracht deden voor een stichting die 
opkomt voor de belangen van mantelzorgers. Ze bouwden in 
een container een keuken na waarin mantelzorgers kunnen 
ervaren hoe iemand met beginnende dementie de wereld 
ziet. ‘De bezoeker krijgt een vest aan met speakertjes. Een 
stem geeft ze opdrachten: “wandel door de keuken”, “doe de 
koelkast open”. Opeens komt een dochter tevoorschijn die 
boos is. Ze begrijpen niet waarom. Ze moeten de radio uitzet-
ten, maar dat gaat niet.’ De bezoeker wordt zo steeds meer 
in verwarring gebracht, en dat is precies het doel, benadrukt 
Wagenaar. 

Leren door beleven     ‘Wij willen belevingen 
creëren voor mensen en ze zo iets bijbrengen. Just do it, dat  
is waar wij in geloven.’ Wagenaar staat op voor een korte rond-
leiding door het gebouw. In de gang hangt als wandbekleding 
een groot legobord met poppetjes en tientallen gekleurde 
blokjes. ‘Het leek ons zo leuk’, zucht Wagenaar. Hij wijst naar 
het bord: ‘Het idee was dat onze medewerkers hierop kunnen 
laten zien met welk project ze bezig zijn.’ Het zou een soort 
dagelijks veranderend patroon moeten opleveren. Helaas is 
dat niet het geval, moet hij na een paar maanden concluderen. 
‘In werkelijkheid bewegen projecten niet zo snel.’ Hij haalt zijn 
schouders op: ‘Uitproberen is de enige manier om te kijken of 
iets werkt.’  

‘Je kunt mensen vertellen 
hoe het zit, maar je kunt 
het ze ook laten uitvinden’
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‘Virtual reality is een techniek 
waarmee we ongekende 
dingen gaan beleven’

De Nederlandse Filmacademie start    
met de VRAcademy. Directeur Bart 
Römer was betrokken bij de oprichting 
en vertelt.

De VRAcademy bestaat nu nog uit twee lokalen op het Marine- 
terrein. Daar worden sinds januari van dit jaar de basics van 
virtual reality gedoceerd aan een select groepje studenten. 
Niet alleen van de Filmacademie, maar ook van andere aca-
demies van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 
Römer: ‘Het draait om vragen als: Hoe maak je een montage  
in VR? Hoe ga je om met storytelling? Waar laat je de camera?’ 
In VR kunnen toeschouwers 360 graden om zich heen kijken. 
‘Ze ondergaan een ervaring, dat is iets heel anders dan dat je 
naar een dramaserie op Netflix zit te kijken’, zegt hij lachend.

Meltingpot     ‘De richting Immersive media is in korte 
tijd uitgegroeid tot de grootste vakklas van de Filmacademie’, 
vertelt Römer. VR valt daar weer onder. Binnen de muren van 
de academie kon dit onderdeel alleen niet de ruimte krijgen 
die het nodig heeft. Toen de mogelijkheid voorbijkwam om 
een plek te krijgen op het Marineterrein, was hij meteen 
enthousiast. ‘Je moet het hebben van de dwarsverbanden,   
van de gesprekken bij de koffietafel.’ Hij noemt als voorbeeld 
het lidmaatschap van de Filmacademie/VRAcademy van 
VRBase, een community op het Marineterrein waar makers 

en storytellers samenkomen en samenwerken. Deze zit op 
dezelfde verdieping als VRAcademy. Daar kan nu dus ook 
kennis gedeeld worden met jong talent van de Filmacademie. 
‘Op het Marineterrein komt alles samen. Ik zie het als een mel-
tingpot waarin het gist en bruist.’ 

Verder onderzoeken     Wat eruit komt? ‘Niemand 
die het weet, toch heb je dit soort plekken nodig.’ Hij vindt het 
ongelofelijk spannend. ‘Ik kan niet zeggen hoe het over tien 
jaar is, maar dat moet je er niet van weerhouden nieuwe tech-
nieken verder te onderzoeken. Elf jaar geleden kwam de eerste 
smartphone op de markt, in 2010 de iPad’, vervolgt hij. ‘In die 
tijd is de wereld veranderd.’

Spectaculair     Nu worden er op de VRAcademy vooral 
nog proefjes gedaan op de computer. Maar straks is het de 
bedoeling dat er ruimte is om installaties te bouwen en volop 
te experimenteren. Römer kan niet wachten. Zijn eerste 
ervaringen met VR waren spectaculair. Hij noemt de Oscarwin-
nende installatie ‘Carne y Arena’ van de beroemde regisseur 
Alejandro González Iñárritu: ‘Je loopt over een vloer van zand. 
Onderweg tussen hier en nergens ervaar je hoe het is om een 
vluchteling te zijn. Zoiets maakt meer indruk dan welke intel-
lectuele discussie dan ook.’ Römer vervolgt enthousiast: ‘Meer 
dan een bril of een telefoon hebben we binnenkort niet meer 
nodig.’ Waar eindigt dit? Hij denkt na en zegt dan: ‘Straks kan 
je de virtuele wereld niet meer onderscheiden van de fysieke 
wereld. Het holodeck uit Star Trek wordt de realiteit.’   

Star Treks holodeck 
als realiteit

13
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 Groeten 

 over ... 

Tekst: JaapJan Berg

Beeld: Jorien Kemerink

... h
oe het 

op andere 

plaatsen gaat

‘Marktpartijen 
nemen hier 
het initiatief’

Nieuwe Franse
ontwikkelingen

                               Lyon, Carré de Soie, zomer 2018  

Ik ben nu alweer een tijdje bezig met mijn artikel over verschillende, 
innovatieve vormen van organische gebiedsontwikkeling. Daarbij 
vergelijk ik een aantal geplande of al lopende voorbeelden van 
gebiedsontwikkeling in Nederland met die in het buitenland.

In Nederland heb ik gekozen voor het gebied Oosterwold in Almere. 
Daar ontstaat een nieuwe wijk door bewoners actief te betrekken 
en een rol te geven bij de inrichting en het beheer van de wijk. Ze 
noemen het ook wel organische stedenbouw en het doet in niets 

denken aan de wijze waarop de rest van die jonge stad is ontstaan. Dus niet gepland met 
een zeer gedetailleerd stedenbouwkundig plan, maar stapje voor stapje, zonder precies 
eindbeeld.

De tweede locatie die ik onderzoek is Marineterrein Amsterdam. Jullie zijn daar druk 
bezig met een geleidelijke, stapsgewijze transformatie van het terrein om uiteindelijk 
een mix van wonen, werken en recreatie op deze zeer centrale locatie in de stad tot 
stand te brengen. Ik volg alle stappen en vorderingen natuurlijk met heel veel belang-
stelling. Dank daarom ook nog voor het sturen van die verslagen van de meet-ups die 
jullie dit jaar organiseerden!

Als derde locatie koos ik een gebied in Lyon. Het is een gebied van maar liefst 
500 hectare, Carré de Soie, dat iets buiten het centrum ligt. Een interessante 
casus omdat marktpartijen hier het initiatief nemen. Dat is vrij ongewoon voor 
Franse begrippen waar normaliter de overheid de eerste stap zet met een actief 
grondbeleid: de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC). Daarbij is de gemeente 
de eigenaar van de grond of probeert deze in eigendom te krijgen. Hoewel die 
ZAC in Lyon nog wel wordt toegepast, speelt dit grondbeleid hier een minder 
prominente rol in het proces. Het initiatief ligt nu meer bij het bekende Pathé-
concern dat er een nieuw, groot bioscoopcomplex wil neerzetten. De overheid heeft 
wel doelstellingen voor een stapsgewijze ontwikkeling geformuleerd. Ze investeert ook in het 
verlengen van metrolijnen naar dit wat achteropgeraakte gebied en in de herontwikkeling van 
dit oostelijke deel van de stad. 

Het klinkt misschien allemaal wat saai, maar het is echt erg interessant om te zien of de 
geformuleerde doelstellingen gehaald worden bij deze proef waarbij burgers, overheid 

en marktpartijen moeten samenwerken. 
Met dat experimentele karakter, de 
geleidelijke gebiedsontwikkeling 
en het verzetten van de bekende 
bestuurlijke bakens lijken Carré de 
Soie en het Marineterrein eigenlijk 
best veel op elkaar …

  Jeanne Malice

Only
Lyon?
Only
Lyon?
Only
Lyon?
Only
Lyon?
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Boulder (Colorado, USA), juni 2018

Al joggend door Wonderland Lake Park bedenk ik me dat de gemiddelde Amerikaan een 

vat vol tegenstrijdigheden is. Een goed voorbeeld van de tegenstrijdige Amerikaan is de 

combinatie van een enorme sportverdwazing én een fors probleem met overgewicht. De 

televisie-uitzendingen van sportevenementen, zoals de Superbowl, zijn daar een mooi 

voorbeeld van: topsport wordt onderbroken door reclame voor mierzoete drankjes of 

calorierijk super sized fastfood.

Hier in Boulder, Colorado, manifesteert zich vooral één zijde van die dubbelzijdige medaille. 

Bijna 70 procent van de plaatselijke bevolking sport drie of meer keer per week. Of zegt dat te 

doen … Dat blijkt uit recent onderzoek van de onderzoeksbureaus Gallup en Sharecare. Dat is 

veel meer dan de ruim 53 procent die voor de gehele Amerikaanse bevolking werd vastgesteld. 

Ook geen geringe score, overigens. Wat betekent zoiets voor een stad, haar ruimtelijke inrich-

ting en het soort voorzieningen?

Op het eerste oog ziet de inrichting van Boulder er niet noemenswaardig sportief uit. Ik ken 

natuurlijk de drie recreation centers, de twee buitenbaden, de golfbaan én het grote 

fietspark. Die laatste voorziening, een terrein van 42 hectare dat jonge en oudere 

fietsers uitdaagt om meer te fietsen, wijkt wel af van het standaardaanbod van 

veel andere steden. Ook met maar liefst zestig parken onderscheidt deze 

stad met circa 100.000 inwoners zich. Dat is dus één park op ongeveer 1600 

inwoners. Amsterdam komt met 850.000 inwoners op slechts zo’n 45 stuks. 

Maar aantallen zeggen natuurlijk niet alles. Het laat wel zien dat voldoende 

ruimte voor bewegen op de juiste plek, dus dicht bij wijken, een gunstige 

invloed heeft op meer bewegen door bewoners. Sportieve ruimte daagt uit, 

stimuleert en brengt een ‘fitte stad’ dichterbij.

Daarom zijn de inspanningen om op het Marineterrein sport en beweging ruimte 

te geven ook zo toe te juichen! Dat komt de stad, buurt en bewoners ten goede. Kort 

geleden werd de fitnesstuin op het terrein in gebruik genomen. En al eerder werden 

de mogelijkheden van (hard)looproutes op en rond het terrein én het (her)gebruiken van 

bestaande Marine-faciliteiten zoals sportveld en -hal onderzocht. Belangrijker nog is dat Bureau 

Marineterrein Amsterdam sport en beweging niet uitsluitend ziet als een fysieke inspanning die 

je ‘drie keer of meer’ per week doet. Sport en bewegen gelden hier op het Marineterrein vooral ook 

als een ondubbelzinnige manier om mensen van verschillende achtergrond en leeftijd spelenderwijs 

samen te brengen.

Daan Kiedis

‘De weg omhoog met 
herontwikkeling en het 
aantrekken van start-ups’

Brooklyn, New York, 4 juli 2018

Ik schrijf dit nadat het vuurwerk, dat hier elk jaar op Independence Day wordt afgestoken, net is afgelopen. Het is toch 
elke keer weer indrukwekkend. Volgens de organisatie bestaat het uit 40.000 explosies en men claimt daarmee een van 
de grootste vuurwerkshows ter wereld te hebben. Ik bespaar me de moeite om dat te verifiëren. Heb het ook veel te druk 
met het uitwerken van een voorstel voor de Brooklyn Navy Yard. Het is een pitch om een historisch gebouw met ‘groene’ 
innovaties te verduurzamen. De laatste keer dat we elkaar zagen vertelde ik je daar al over. Dat is echt gaan lopen. Het is 
de afgelopen twee jaar natuurlijk sowieso erg snel gegaan. Toen Ard en ik hier neerstreken met ons opstartende bedrijfje 
had het ook zomaar bij goede bedoelingen kunnen blijven. Maar de markt was blijkbaar toe aan ons modulaire systeem 
dat groene gevelbegroeiing, materiaalhergebruik en ledverlichting combineert. Ik herinner me nog dat we onze plannen 
met jullie bespraken tijdens een bijeenkomst van Smartroof 2.0 op Marineterrein Amsterdam.

Die Brooklyn Navy Yard heeft trouwens best veel overeenkomsten met jullie Marineterrein. Om te beginnen zit er een 
Nederlands tintje aan. In 1637 kocht de Nederlandse pionier Jansen de Rapelje namelijk 335 hectare grond aan de 
Wallabout Bay van de Lenape indianen. Door de eeuwen heen ontwikkelde het gebied – dat naast de wijk Williamsburg 
aan de East River ligt – zich vervolgens tot een belangrijk steunpunt voor de Amerikaanse Marine (Naval High Command 
for the North Atlantic fleet). Na trouwe dienst werd de werf in 1966 gesloten. In de daaropvolgende veertig jaar verviel 
het gebied langzaam tot bijna-ruïne. Maar sinds het begin van deze eeuw heeft het weer de weg omhoog gevonden 
met herontwikkeling en het aantrekken van start-ups, technologiebedrijven en kleinschalige maakindustrie. Het telt nu 
330 bedrijven met 7000 werknemers. Nog steeds maar een fractie van de 70.000 mensen die hier tijdens de hoogtij-
dagen dagelijks werkten … Het gebied vormt samen met Downtown Brooklyn en de buurt DUMBO (Down Under the 
Manhattan Bridge Overpass) de zogenaamde Brooklyn Tech Triangle. De (her)ontwikkeling is in handen van een non-
profitorganisatie die de balans zoekt tussen investeren (in nieuwe ‘green buildings’ en infrastructuur), behoud van 
bestaande gebouwen en aantrekken van innovatieve bedrijven. Zie hier de gelijkenis met Marineterrein Amsterdam.

We voelen ons hier echt als een vis in het water en dromen er stiekem van de gevel van een wolkenkrabber met onze 
modulaire groene gevelpanelen te mogen bekleden. Dat zou toch wat zijn!

Met hartelijke groet, Paul

aan: Marineterrein Amsterdam

Onderwerp: We are not alone. Nog een marineterrein

Een fitte stad

 Sportieve ruimte daagt uit

Aan: Marineterrein Amsterdam
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Schoon
zwemmen
Kwaliteit van zwemwater 

sneller meten         Rio de Janeiro (Brazilië), maart 2018

De uitnodiging voor deelname aan de zevende editie van de Amsterdam City Swim 
ploft hier net op mijn digitale deurmat. Voor het eerst sinds 2012 gaat het me dit keer niet 

lukken om twee kilometer door de grachten te zwemmen. Wat is dat toch een fantastische, 
jaarlijkse actie om extra aandacht te vragen voor de ziekte ALS en daarbij geld bijeen te brengen 

voor onderzoek. Ik zal vooral de eenden missen die me altijd schijnbaar verbaasd aanstaren als ik 
voorbijkom crawlen!

Een paar jaar terug bleek achteraf dat we eigenlijk niet in de grachten hadden kunnen zwemmen. 
Watermetingen voorafgaand aan de zwemtocht gaven toen aan dat er sprake was van een verhoogde 
concentratie van bepaalde bacteriën. Niets uitzonderlijks voor grachtenwater, maar wel te riskant 
als je er met ruim drieduizend mensen in wilt zwemmen. Dan gelden toch andere normen, maar het 
resultaat van de metingen kwam te laat binnen. Gelukkig heeft toen geen enkele zwemmer er iets aan 
overgehouden.

Dit alles valt overigens in het niets als je de gemiddelde waterkwaliteit van het Amsterdamse 
grachtenwater vergelijkt met dat van sommige meren en lagunes hier in Rio de Janeiro. Twee jaar 
geleden haalde die erbarmelijke situatie nog het wereldnieuws. Toen zou binnen afzienbare tijd in 
dat water gesport gaan worden tijdens de Olympische Spelen. De vervuiling was hier natuurlijk al 
langer bekend, maar de hardnekkigheid en intensiteit ervan maakte velen op voorhand moedeloos. 
In de spotlights van het naderende sportevenement werd groot alarm geslagen. Het leidde tot een 
stortvloed aan (politieke) verwijten, analyses van oorzaken en oplossingen, en dat alles 
geïllustreerd met vaak onheilspellende beelden van zwemmers of surfers die tussen 
koelkasten, ander afval en dode vissen door laveren. Uiteindelijk werd er tijdens de 
Spelen daadwerkelijk in dat water gezwommen en gezeild. Maar nu de sporters en het 
mediacircus weer zijn vertrokken, zijn er nog maar een paar hardnekkig milieuorgani-
saties en innovatieve bedrijven over die bezig blijven om de gigantische watervervui-
ling op te lossen.

Het zou zomaar kunnen dat een deel van de oplossing straks uit Amsterdam komt; 
vanuit het Marineterrein om precies te zijn én aangezwengeld door de Amsterdam 
City Swim. Omdat het evenement daar elk jaar vanaf de kade start waaraan veel 
innovatieve bedrijven gevestigd zijn, onderzoekt nu een aantal partijen – zoals 
Bureau Marineterrein Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Waternet, Deltares 
én City Swim – hoe je sneller de kwaliteit van zwemwater kunt meten. 
Voor de betrokkenen is het niet de vraag óf maar alleen hoe 
snel de metingen nauwkeuriger en dus betrouwbaarder 
kunnen worden.

Wat zou het mooi zijn als de bewoners en de vissers van 
Rio daar ook nog eens de vruchten van kunnen plukken … 

Maarten Zaan 

‘Het zou zomaar 
kunnen dat een 
deel van de 
oplossing uit 
Amsterdam komt’

3. Verbeterde balans

Wat te doen?Wat te doen?

1. Kunstmatige intelligentie

2. Verdubbelde
processnelheid

Hoe overleef je veranderingen in onze (snelle) tijd

A. Empathisch vermogen

B. Sociale vaardigheden

C. Inzicht

18

Be
el

d:
 D

an
ië

l M
aa

rle
ve

ld



2120

Margot Mudde

Stadsnatuur gedijt bij 
crisis
Er verandert veel in de wijk van Margot Mudde. Sociale 
huurwoningen worden verkocht, nieuwe bewoners houden er 
andere ideeën op na wat betreft betrokkenheid bij de buurt 
en veel rommelige stukjes worden steeds meer aangeharkt. 
Maar wat haar nog het meest aan het hart gaat is de natuur 
die langzaam uit zicht raakt. Dat valt haar echt op. De rafelige 
randjes groen - inclusief het bijbehorende onkruid, de vogels 
en insecten - verdwijnen geleidelijk uit het straatbeeld. Ook de 
groep zwanen die altijd te bewonderen was in het Oosterdok 
lijkt hun heil elders te hebben gezocht. Mudde vermoedt dat 
de toenemende drukte, ook op het water, de veroorzaker is.

Haar buurt en de stad worden zo steeds netter en in zekere 
zin kaler. Dat voelt als een verlies. De rommeligheid, waar 
steen en groen door elkaar heen bestaan, was nu precies de 
reden waarom ze in de jaren 80 naar Amsterdam verhuisde 
om een lerarenopleiding te volgen. Mudde ziet het niet snel 
terugkeren, of er moet snel weer een economische crisis 
komen. Gelukkig kan ze zich vastklampen aan spaarzame 
lichtpuntjes zoals de oude woonark die eerder bij Artis lag en 
nu voor haar deur in de Nieuwe Vaart ligt. Ook haalt ze haar 
hart op aan de prettige anarchie van het strookje langs de 
Dijksgracht.

Margot Mudde (57) werkt bij een klantenservice op 
Oostenburg en woont op de Kadijken.

Wat te doen – Farid Tabarki

Leren vertragen
Het antwoord van Farid Tabarki op de vraag wat te doen met 
de snelle veranderingen in onze wereld is even verrassend als 
verfrissend: ‘We moeten vertragen!’
Volgens Tabarki gaan de technologische ontwikkelingen zo 
snel gaan dat de mens die onmogelijk kan bijbenen en hem 
weinig anders rest dan zich in de kennisrevolutie meer te 
richten op ‘menselijke’ factoren zoals empathie en sociale 
cohesie. Anders gezegd, de technologische rekenkracht 
en processnelheid verdubbelen zich nog steeds elke twee 
jaar - zoals Gordon Moore, de oprichter van Intel, al in 1965 
voorspelde - maar de menselijke capaciteiten blijven op dat 
vlak achter.
We doen er dus slim aan om ons meer te focussen op zaken 
als sociale vaardigheden en complexiteit. Zaken die machines 
en computers nog niet of misschien nooit zullen beheersen. 
‘Het is daarbij cruciaal dat we de lokale, individuele vragen van 
mensen leidend maken,’ aldus Tabarki.
Het mooie is dat het Marineterrein, als snijpunt van lokale 
belangen (mensen met vragen en behoeftes) en technologie 
en research een uitgelezen plek is om te oefenen met de 
menselijke factor in relatie tot technologie. Maar dat zal 
volgens Tabarki niet eenvoudig zijn. ‘Onze evolutie is voor een 
groot deel gebaseerd op het geloof in vooruitgang.’ Het is zaak 
dat we de onverminderde technologische versnelling een plek 
weten te geven en weten te kanaliseren. Zonder de acceptatie 
van vertraging lopen we anders voortdurend en letterlijk 
achter de feiten aan…

Farid Tabarki is oprichter van Studio Zeitgeist dat op het 
Marineterrein is gevestigd.

De Studio doet sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) 
tijdgeest.

4. Irrigatiesysteem

1. Wekelijks water geven

2. Niet afknippen

3. Wortels niet belemmeren

Farid Tabarki 

 Leren 
vertragen
 
Oefenen met menselijke 
factor in technologie 

Het antwoord van Farid Tabarki op de vraag wat te doen met 
de snelle veranderingen in onze wereld is even verrassend 
als verfrissend: ‘We moeten vertragen!’ Volgens Tabarki gaan 
de technologische ontwikkelingen zo snel dat de mens die 
onmogelijk kan bijbenen. Daarom rest de mens weinig anders 
dan zich in de kennisrevolutie meer te richten op ‘menselijke’ 
factoren zoals empathie en sociale cohesie. Anders gezegd,
de technologische rekenkracht en processnelheid verdubbe-
len zich nog steeds elke twee jaar – zoals Gordon Moore, de 
oprichter van Intel, al in 1965 voorspelde – maar de menselijke 
capaciteiten blijven op dat vlak achter.

We doen er dus slim aan om ons meer te focussen op zaken 
als sociale vaardigheden en complexiteit. Zaken die machines 
en computers nog niet of misschien nooit zullen beheersen. 
‘Het is daarbij cruciaal dat we de lokale, individuele vragen 
van mensen leidend maken’, aldus Tabarki.

Het mooie is dat op het Marineterrein vraag en aanbod samen-
komen. Maatschappelijk én op het gebied van technologie en 
research. Daarmee is het een uitgelezen plek om de mense-
lijke factor te testen in relatie tot technologie. Maar dat zal 
volgens Tabarki niet eenvoudig zijn. ‘Onze evolutie is voor een 
groot deel gebaseerd op het geloof in vooruitgang. Het is zaak 
dat we de onverminderde technologische versnelling een plek 
weten te geven en weten te kanaliseren.’ Zonder de accepta-
tie van vertraging lopen we anders voortdurend en letterlijk 
achter de feiten aan …

Farid Tabarki is oprichter van Studio Zeitgeist, die op het 
Marineterrein is gevestigd. De Studio doet sinds 2000 
onderzoek naar de (Europese) tijdgeest.  

Margot Mudde

Rouw om 
verdwijnende 
rafelrandjes
Stad wordt te netjes

Er verandert veel in de wijk van Margot Mudde. Sociale huur-
woningen worden verkocht, nieuwe bewoners houden er 
andere ideeën op na wat betreft betrokkenheid bij de buurt 
en veel rommelige stukjes worden steeds meer aangeharkt. 
Maar wat haar nog het meest aan het hart gaat is de natuur die 
langzaam uit het zicht raakt. Dat valt haar echt op. De rafelige 
randjes groen – inclusief het bijbehorende onkruid, de vogels 
en insecten – verdwijnen geleidelijk uit het straatbeeld. Ook de 
groep zwanen die altijd te bewonderen was in het Oosterdok 
lijkt hun heil elders te hebben gezocht. Mudde vermoedt dat 
de toenemende drukte, ook op het water, de veroorzaker is.

Haar buurt en de stad worden zo steeds netter en in zekere 
zin kaler. Dat voelt als een verlies. De rommeligheid, waar 
steen en groen door elkaar heen bestaan, was nu precies de 
reden waarom ze in de jaren 80 naar Amsterdam verhuisde 
om er een lerarenopleiding te volgen. Mudde ziet het niet 
spoedig terugkeren, of er moet snel weer een economische 
crisis komen. Gelukkig kan ze zich vastklampen aan spaarzame 
lichtpuntjes zoals de oude woonark die eerder bij Artis lag en 
nu voor haar deur in de Nieuwevaart ligt. Ook haalt ze haar 
hart op aan de prettige anarchie van het strookje langs de 
Dijksgracht.

Margot Mudde werkt bij een klantenservice op Oostenburg 
en woont op de Kadijken.  

Beeld: Daniël Maarleveld
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Hester Aardse

 Meer bewaren 
Aandacht voor erfgoed leuk, 
maar ook complex

Ze werkt nu alweer zo’n twintig jaar bij de gemeentelijke dienst 
Monumenten en Archeologie. En hoewel de gebouwen die 
ze onderzoekt en beoordeelt onveranderlijk van historische 
betekenis zijn, is er in die tijd wel het een en ander veranderd. 
Allereerst houden Aardse en haar collega’s zich steeds vaker 
met gebieden en de hele historische context bezig in plaats 
van alleen met gebouwen. Het Marineterrein – waarvan Aardse 
begin 2018 een cultuurhistorische verkenning maakte – is daar 
een goed, zij het zeker niet het enige, voorbeeld van. 

Een andere verandering ligt bij de interesse voor en betrokken-
heid bij haar werk. ‘Steeds meer ontwerpers, ontwikkelaars én 
inwoners tonen oprecht belangstelling voor de geschiedenis 
van hun omgeving en dus ook voor erfgoed.’ Die aandacht én 
de bijbehorende interactie zijn natuurlijk geweldig en ont-
zettend leuk, maar ook complex. ‘Men verwacht soms snel 
conclusies en denkt vaak in vaste en bekende concepten.’ 
En die komen niet altijd met elkaar overeen. Dat vraagt om 
een gemeenschappelijke zoektocht om te bepalen wat al 
die partijen echt van waarde vinden en hoe ze daarmee om 
willen gaan. Dan gaat het om meer dan alleen monumentale 
gebouwen. ‘Amsterdam verandert op dit moment ongelooflijk 
snel. Veel mensen reageren daarop door de hele bestaande 
stad, zowel oude als nieuwe gebouwen, sterk te koesteren.’ 
In deze sterke dynamiek van de stedelijke vernieuwing zoekt 
men houvast bij het bestaande. Die reflex leidt soms tot een 
te nadrukkelijke behoefte tot behoud en het beschermen 
als monumenten. Maar daardoor blijven mogelijkheden, ook 
voor het erfgoed, buiten beeld. Experts, zoals Aardse, staan 
juist voor het erfgoed als startpunt voor de ontwerpopgave. 
Die spanning tussen waardering, transformatie en behoud is 
gelukkig niet nieuw; Amsterdam is daarvan een toonbeeld. 
Alle historische lagen, oude en nieuwe, én de vraag hoe we 
die met elkaar verbinden, maken deze stad zo boeiend.  

Hester Aardse is gebiedsadviseur bij de afdeling 
Monumenten van de dienst Monumenten en Archeologie, 
gemeente Amsterdam.  

Thijs Asselbergs

Ontwerpen 
op een nieuwe 
manier
Afstuderen op het 
Marineterrein

‘Het Marineterrein is voor onze studenten in heel veel 
opzichten een ideale casus en een geweldige proeftuin’, zegt 
architect en hoogleraar Thijs Asselbergs. ‘Tel maar na: een 
unieke context, de aanwezigheid van – niet altijd mooie maar 
wel herbruikbare – gebouwen én een rijke geschiedenis, de 
combinatie van oude en nieuwe functies en de wens voor een 
innovatieve aanpak van ontwikkelen.’ Maar het meest onder-
scheidende aspect is misschien wel de ervaring die studenten 
hier kunnen opdoen met het denken over en ontwerpen van 
slow architecture en planning. 

‘Het Marineterrein is een 
geweldige proeftuin’

Het Marineterrein laat proeven dat geduldig werken, zorgvul-
dig kijken, stapsgewijs ontwikkelen en adaptief ontwerpen 
echt een meerwaarde kan hebben. ‘Het is totaal anders dan 
het relatief snel en routineus maken van een stedenbouwkun-
dig plan zoals dat decennialang gebruikelijk was in de bouw-
praktijk.’ Volgens Asselbergs leert hier een nieuwe generatie 
architecten juist wat de meerwaarde van een inclusief ontwerp 
kan zijn: waar bestaande elementen en nieuwe inzichten over 
circulariteit en duurzaamheid met elkaar worden verweven 
en hoe daar nieuwe, goede architectuur mee te maken. 
Asselbergs: ‘Die combinatie van een hoge innovatiegraad 
en een relaxte aanpak is echt hot. Wij venten dit thema 
en het Marineterrein daarom ook dankbaar uit in ons 
onderwijsaanbod.’

Thijs Asselbergs is hoogleraar Architectural Engineering 
aan de faculteit Bouwkunde, TU Delft.  

Mijn Marineterrein

Verhalen van mensen die 
gewoond of gewerkt hebben 
op het Marineterrein

Tekst: Marieke Berkers

Beeld: Jorien Kemerink
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Opperhuis-
meester van  
het Marine 
Etablissement 
Van 2008 tot en met 2012 werkte ik als commandant op het Marine 
Etablissement. Je moet die functie zien als een soort opperhuis-
meesterschap. Met zo’n zeventig tot tachtig man staf bestierde ik 
het terrein, waar verschillende Defensiebedrijven waren gevestigd. 
Bijvoorbeeld het Opkomstcentrum voor keuring en selectie, de 
Marechaussee of de Sociaal Medische Dienst waar militairen kunnen 
revalideren na blessures. Ik was verantwoordelijk voor het houden 
van toezicht op het terrein en ik regelde alle externe zaken.

‘Als je naar een bank 
gaat, kom je ook niet 
verder dan de balie’

Als iemand vroeg waarom er zo’n groot hek om ons terrein lag, 
antwoordde ik altijd dat je het Marine Etablissement als een groot 
kantoor moet zien. Als je naar een bank gaat, kom je ook niet verder 
dan de balie. Daar doet niemand moeilijk over. Maar om het Marine-
terrein staat een grote oude muur. Dan wordt het plots geheimzin-
nig. Tegelijkertijd heb ik altijd meegedacht over hoe het terrein ook 
voor de stad Amsterdam een rol kon spelen. Zo werd het Marineter-
rein in mijn tijd bijvoorbeeld startplek voor de Amsterdam City Swim 
en namen we het initiatief voor een jaarlijkse sportdag voor kinderen 
uit groep 7 tot 8.

Ik had het terrein graag wat meer onder handen willen nemen. 
Zo kon de huisvesting voor transport wel een duurzaamheidsslag 
gebruiken. Als er middelen op transport gestuurd werden, bij-
voorbeeld kogelwerende vesten, een partij schoenen of bepaalde 
wapens, dan werden ze hier ingepakt en geklaard voordat ze naar 
Schiphol gingen. Maar teruglopende budgetten bij Defensie hielden 
dergelijke plannen tegen. Soms ook was de gemeente afhoudend. 
Bijvoorbeeld toen Justitie met het plan kwam de Amsterdamse 
rechtbank op het terrein te vestigen. Het deels openstellen van het 
terrein geeft kansen de gebouwen en het terrein te verbeteren.  

Kapitein-ter-zee Anton Nieland was commandant van 
2008 tot 2012 

Ik had er lucht van gekregen dat je in militaire dienst Russisch 
kon leren, dus meldde ik me daarvoor aan. Ik kwam in een 
klasje van acht leerlingen terecht en heb hier bijna twee jaar 
les gehad. Ons leslokaal bevond zich in het Paleis. Heel bijzon-
der, want we waren daar de laatste bewoners voordat het werd 
afgebroken voor de aanleg van de IJtunnel eind jaren zestig, 
zoals vrijwel alle andere gebouwen.

Rusland was in die tijd nog een geduchte vijand. Daarom 
moesten er binnen de krijgsmacht mensen zijn die de Russi-
sche taal beheersten. Zij konden dan met de vijand praten of 
hem afluisteren. Als onderdeel van het examen moesten we 
radiotelefonieverkeer van de scheepvaart uitluisteren. Ontzet-
tend moeilijk te verstaan! Uiteindelijk zijn we toch geslaagd, 
met enige hulp van de leiding. 

We vielen als tolkstudenten een beetje uit de toon tussen al 
die militairen op het Marineterrein. Wel ben ik eens een keertje 
als liaisonofficier naar de sluizen van Velzen gestuurd om de 
bezoekers van een vlootschouw vanuit Engeland welkom 
te heten. Bij Engels bezoek stonden er ‘s ochtends altijd 
gebakken eieren met spek op het menu. Dat aten we dan op 
de plek waar nu Homeland zit, waar vroeger het restaurant 
onder het officiersverblijf zat, de longroom. Nu ik tegenwoor-
dig in de buurt woon ga ik hier nog weleens wat eten, precies 
zoals toen.  

Gertjan van Andel had nog les in het Paleis
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Zeilend naar 
bijles Latijn
Toen ik 15-17 jaar oud was woonde ik op het Marineterrein. 
Mijn vader was daar van 1964 tot 1968 commandant. Mijn 
moeder wilde alleen niet in het directieverblijf dat men het 
Paleis noemde wonen, omdat het daar vol met ratten zat. 
Daarom hebben ze van de hoofdofficierswoning toen maar 
de commandantswoning gemaakt.

Ik had bijles Latijn bij een leraar die op een woonboot 
woonde. Daar ging ik dan met mijn zeilboot die bij ons voor 
de deur lag naartoe. Hij heeft eens een hele les overgeslagen 
omdat hij liever met mij ging zeilen. Daar was ik het natuurlijk 
helemaal mee eens!

Onder de commandantswoning, in de kelder, was de ver-
bindingsdienstbunker. Daar zaten ook marva’s, vrouwen van 
de Marine Vrouwenafdeling. Ik herinner me twee marva’s die 
zichzelf bijzonder mooi vonden. De ene had een wit hondje. 
Als jonge jongen had ik ze graag eens van dichtbij gezien, 
maar ik mocht die verbindingsdienstbunker niet betreden. 
Absoluut niet! Hij hoorde bij de sectie Stiekem, zoals dat 
heette bij de Marine. 

Er waren hier ook vaak recepties. Den Uyl liep hier rond toen 
hij nog wethouder was. Op een dag was ook prinses Beatrix 
te gast. Ik zag haar op de kade de kanonnetjes verschuiven, 
omdat ze niet helemaal recht stonden. Ze zag me staan op 
de trap en vroeg: ‘Wat doet u eigenlijk hier?’ ‘Wij wonen hier’, 
antwoordde ik. Toen was het even stil …   

Michael de Jong woonde in de commandantswoning

‘Prinses Beatrix was 
de kanonnetjes aan het 
verschuiven, omdat ze niet 
helemaal recht stonden’

Russisch 
leren tijdens 
dienstplicht
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Waar staan we in de 
ontwikkeling van het Marineterrein?

1.
Eerst worden de wensen en mogelijk-
heden verkend en een visie gevormd. 
In een principenota worden ambitie en 
ontwikkelmogelijkheden opgeschreven.

Visie

2.
Vervolgens worden de uitgangspunten 
uitgewerkt in een plan. Daarin wordt 
omschreven wat er aan wegen, gebouw-
en en andere functies moet komen en 
wat de samenhang daarvan onderling 
en met de omliggende gebouwen en 
gebieden moet zijn. In deze fase wordt 
er wel geschetst, maar is er nog geen 
sprake van een volledig uitgewerkt 
stedenbouwkundig plan.

Uitgangspunten

4.
Als er uitvoerende partijen zijn gevonden, 
worden hun plannen getoetst aan een 
bestemmings- of omgevingsplan en kan 
de schop de grond in.

Op het moment van schrijven (medio 2018) 
is de eerste stap doorlopen en wordt er 
gewerkt aan de concretisering van de visie. 
Daarbij moeten allerlei hindernissen worden 
genomen. De toetsing van de plannen heeft 
bijvoorbeeld geleid tot de vraag om meer 
woningen op het terrein. Daarnaast heeft de 
eigenaar van het terrein (Rijk/Defensie) 
aangegeven meer op het terrein te willen 
blijven doen dan eerder was voorzien. Dat 
leidt tot aanpassingen van de plannen maar 
de visie blijft onveranderd. Daardoor kan in de 
tussentijd al op volle kracht worden gewerkt 
aan duurzame oplossingen voor gezondheid, 
leren en ruimtegebruik.

Het terrein is geen openbaar terrein (zoals 
buurten en parken) maar eigen terrein dat 
deels publiek toegankelijk is. Dat betekent 
dat er in principe veel meer kan dan in een 
normaal openbaar gebied. Daarvan wordt 
dankbaar gebruikgemaakt door op een andere 
manier de ontwikkeling te sturen. Daardoor 
kan veel getest en geprobeerd worden en 
kan al doende de sterkste oplossing worden 
gevonden. Die manier van werken is een 
prima antwoord op de zich steeds sneller 
opvolgende veranderingen in de samenleving.

Uitvoering

Het 
proces
Marineterrein Amsterdam 
een florerend onderdeel van 
de stad maken is een com-
plex traject dat vele jaren 
in beslag neemt. Bijzonder 
aan de ontwikkeling van 
het Marineterrein is dat er 
twee opdrachtgevers zijn: 
het Rijk en de gemeente. 
Beide hanteren een vast-
staand proces om gebieden 
te ontwikkelen. In grote 
lijnen zijn die trajecten gelijk.  
 

3.
Daarna wordt het stedenbouwkundig 
plan concreet gemaakt. De financiële 
consequenties worden doorgerekend. 
In deze fase wordt een bestemmings- 
of omgevingsplan opgesteld en kan 
er een definitieve uitspraak worden 
gedaan over de haalbaarheid.

Haalbaarheid

Beeld: Daniël Maarleveld
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Verborgen
 schatten

Tekst: JaapJan Berg
Fotografie: Marnix Foeken

Onbekend, bijzonder, 
interessant of gewoon leuk

De geliefdste ‘verborgen 
schat’ van het Marineterrein 

De kat met 
het meeste 
personeel van 
Amsterdam 
De kat Amy Winehouse is misschien wel de geliefdste 
‘verborgen schat’ van het Marineterrein. Sinds anderhalf jaar 
woont ze op het terrein. Ze ontleende haar naam aan de ge-
woonte af te dalen naar de wijnkelder van Pension Homeland 
om daar een dutje te gaan doen. 

Amy heeft geen vaste baas. Ze is eigen baas. En ook de kat 
met het meeste ‘personeel’ van Amsterdam. Ze wandelt elk 
kantoor op het Marineterrein binnen waar de deur op een kier 
staat en laat zich vervolgens graag door iedereen verwennen. 
Ook mag ze ongevraagd en zonder pasje naar de andere kant 
van het hek, waar Defensie is gevestigd. 

Amy vindt zichzelf erg voornaam. Misschien 
komt dat wel omdat Amy van goede komaf 
is. Ze is gevonden tussen twee muren van 
een pand aan de Keizersgracht. Een echt 
grachtengordelkatje dus. Daarna belandde ze 
in het asiel en nu woont ze op het groenste en 
stilste plekje van het centrum.

Amy houdt eigenlijk niet zo van mensen. Maar 
mensen zijn wel dol op haar. Met Agniet, de 
manager van Pension Homeland, loopt ze graag 
een rondje over het terrein. Niet omdat ze dat 
gezellig vindt, maar puur uit eigenbelang. Ze 
wordt nogal eens achternagezeten door een 
kraai of ekster. Maar met een mens aan haar 
zijde houden de vogels zich gedeisd. 

Laatst was ze zoek en toen ontplofte de 
buurtapp bijna. Iedereen was ongerust en hielp 
mee zoeken. Uiteindelijk wandelde ze een dag 
later vrolijk ergens binnen – staart in de lucht – 
alsof er niks aan de hand was.  
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Poort en wachthuisje 
herinneren aan taken 
en plichten 

Restant van 
een verdwenen 
routine 
Bij elk militair complex waar mensen en materieel in- en 
uitgaan is de controle door een wachtpost routine. Het is 
een belangrijke taak die niet verzaakt mag worden. Om die 
plicht iets te veraangenamen zijn daarom vaak wachthuisjes 
geplaatst. Zo ook bij de blauwe poort van het Marineterrein. 
Het kleine wachthokje tussen de slagbomen is onderdeel van 
het ensemble van poort en wachtgebouw dat architecten-
bureau Benthem Crouwel begin jaren 80 ontwierp.
 

Een belangrijke taak die niet 
verzaakt mag worden

Het wachthokje heeft nu, ook door het publiek toegankelijk 
maken van een deel van het terrein, een andere rol gekregen. 
Het doet nu dienst als informatiepunt. Je vindt er (soms op 
speelse wijze gebrachte) aankondigingen van activiteiten op 
het terrein. Het huidige exemplaar – dat is vastgeschroefd aan 
de stoep en dus in theorie verplaatsbaar is – is overigens niet 
ontworpen door Benthem Crouwel, maar werd geleverd door 
de firma Falco uit Vriezenveen. Ooit begonnen als producent 
van transportwerktuigen, maar daarna overgestapt op rijwiel-
rekken, fietsopbergingen en ... wachthuisjes.

Maar niet alles verandert. De grote poort achter het huisje kan 
open en dicht met hydraulische techniek. In noodgevallen 
moet hij snel gesloten kunnen worden. Hij wordt nog steeds 
periodiek gecontroleerd door het Stoomwezen (sinds 1994 
Lloyd’s Register Stoomwezen), een instantie die sinds 1855 
verantwoordelijk is voor ‘het keuren en inspecteren van appa-
raten die onder druk staan’. Alleen zij én wat Defensieperso-
neel weten dan ook waar de open- en dichtknop zit …  

Een nieuwe vlonder op 
een oude plek 

Lopen over 
het water 
Reconstructies van historische bouwwerken maken vrijwel 
altijd gemengde emoties los. De herbouw van een eerder 
verdwenen gebouw of object zorgt voor een rare ‘reset’ van 
de geschiedenis. Wat er weer staat hoort op die plek, maar 
toch ook weer niet …

Enthousiaste reacties 
van buurtbewoners

Of we de nieuwe vlonder in de binnenhaven van het 
Marineterrein als een reconstructie moeten beschouwen, valt 
te betwijfelen. Op een oude luchtfoto uit 1926 is weliswaar op 
ongeveer dezelfde plek ook een vlonder te zien die twee kades 

met elkaar verbindt. Daarnaast waren militairen toen en ook nu 
weer actief betrokken bij de constructie, wat prachtige foto’s 
opleverde van stoere mannen en duikers. Maar de verschillen 
tussen de huidige en eerdere ‘boardwalk’ zijn toch wel groot. 
Het bassin is kleiner geworden, een deel van het terrein – en
de gebouwen daarop – verdween door de aanleg van IJtunnel. 
Maar het grootste verschil is natuurlijk dat deze haven destijds
nog actief gebruikt werd door de Marine en daardoor 
ontoegankelijk was voor het publiek.

De nieuwe boardwalk is dat heel nadrukkelijk wel. De 
enthousiaste reacties van buurtbewoners, direct na de aanleg, 
bevestigden dat. In een buurtapp werd tevreden vastgesteld: 
‘De buurt was hier blijkbaar aan toe.’  
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Pronkstuk voor het 
grote kantinegebouw 

Klingers 
‘klimmuur’
Het bedrijfsrestaurant in het Congrescentrum (gebouw 
030) herbergt een bijzonder kunstwerk: een metershoge 
sculptuur die doorloopt over twee verdiepingen, opgetrokken 
uit louter klinkers en die diverse verwijzingen naar de zee 
verbeeldt. Het is een expressief object waar decennialang 
talloze Defensiemedewerkers langsliepen nadat ze hun borden 
hadden gevuld met de daghap. Het kunstwerk op zijn beurt 
keek jarenlang neer op zwijgende, pratende of lachende 
mensen die gestaag hun borden leegaten. Zou iemand tijdens 
een van die maaltijden ooit weleens geopperd hebben om het 
te beklimmen? Het kunstwerk doet immers sterk denken aan 
een klimmuur voor de meer geoefende alpinist.

Een metershoge sculptuur 
die doorloopt over twee 
verdiepingen

Die functie had de kunstenaar Jos Klingers natuurlijk niet 
in gedachten toen hij het in 1966 ontwierp. Het moest 
een pronkstuk worden voor het grote kantinegebouw, dat 
tussen 1964 en 1966 werd gebouwd. De schoonheid van het 
oorspronkelijke ontwerp voor de ‘Kantine voor korporaals en 
manschappen op het marine-etablissement te Amsterdam’ is 
sinds 2004 overigens niet helemaal meer intact. Het gebouw 
werd destijds gestript en ingrijpend verbouwd, waarbij vooral 
het (gedeeltelijke) verlies van de verspringende gevelwanden 
betreurd mag worden. Gelukkig overleefde het kunstwerk van 
Klingers die renovatie wel, waardoor het nu hopelijk ooit als 
schat (her)ontdekt kan worden.  

Wie werken er op het Marineterrein 
en wat doen ze?

003 C  – Alliander DGO
Kansen voor duurzame  
energievoorzieningen

027 W  – AMS Institute
Technologische oplossingen  
voor de metropoolregio

003 C  – Amsterdam Smart City
Lekker wonen en werken in 
een slimme stad

002 A  – Archeologiewerkplaats MA
In de grond speuren naar verhalen

003 H  – Borges
Het grootste platform  
voor 3D-ontwerpen

001  – Bureau Marineterrein Amsterdam
Begeleider van de transformatie

003 G  – Cinekid
Producent van het film-, televisie- en 
nieuwemediafestival Cinekid

027 E  – Clubhouse
Een fijne plek voor een gezonde lunch 
én het uitwisselen van ideeën

039  – Codam
Leren coderen op een  
onorthodoxe manier

001  – Commandantswoning
Ruimte om aangenaam van 
gedachte te wisselen

027 E  – Digital Natives
Makers van digitale platforms  
en diensten

003 G  – Drain Products
Producten voor gezonde steden

003 G  – FMO Solutions
Organiseert, beheert en ontwerpt  
alle internetvoorzieningen  
op het Marineterrein

027 E  – Growth Tribe
Startende bedrijven leren hoe ze 
snel de wereld kunnen veroveren

006  – Homeland Brewery
Unieke bieren, op locatie gebrouwen

024 C  – IJsfontein
‘Serious games’ voor onder  
meer musea, zorginstellingen 
en ministeries

003 C  – Locatienet
Specialist in webservices met een 
geografisch thema

027 E  – Makerversity
Alles voor makers: kennis, vaar-
digheden, werkplaatsen, netwerk

003 C  – Nine Connections
Effectief gebruik van social media  
voor organisaties

002 B  – Open State Foundation
Hergebruik van open data

003 B  – Orientation Travel Productions
Filmervaring in 50 landen

006  – Pension Homeland
Pension voor professionals

024 A  – Scheepskameel
Restaurant met een fascinatie 
voor puur koken

003 B  – Sports Water Drainage Systems
Duurzaam water voor sportvelden

003 H  – Studio Zeitgeist
Onderzoeker naar de tijdgeest

003 A  – The App Academy
Bootcamp voor app-makers

002 B  – The Next Speaker
Agentschap voor de beste 
technologie-experts

003 B  – Tree Ground Solutions
Groen moet, vooral in de stad

002 A  – TV Academy/Academy Pictures
Kweekvijver voor mediatalent

027 E  – XRBASE
Specialisten op het gebied van  
virtual reality komen bij elkaar

001001

002002

003

003

003

006
006

027E

025 039

02
4

02
4A

Dijksgracht

Katte
nburg

ers
tra

at

NEMO

Scheepvaart-

museum

Militair terrein

Voorwerf

De community



3534

Peter (76)

Ik woon zelf niet in de buurt maar mijn 
zoon en kleinkinderen wel. Samen lopen 
we vaak een rondje over het terrein. De 
monumentale boom is echt prachtig om 
ieder seizoen weer  te zien veranderen.

Mensen uit de buurt tekenen hún kaart 
van het Marineterrein

Mental 
maps

Lettinga (58)

Ik woon heel dichtbij maar ga niet vaak 
het terrein op. Het liefst zit ik in mijn 
eigen tuintje. Wat ik me kan herinne-
ren  is de oude muur, een paar gekke 
gebouwen en een grote fontein die ik 
wel mooi vind.

Norris (11)

Als school uit is ga ik het liefst zo snel 
mogelijk met mijn vrienden naar de 
boardwalk om te zwemmen. Superleuk!

Anouk (26)

Ik werk bij een bedrijf dat sport-          
evenementen organiseert. De laatste 
jaren hebben we geweldige voetbaltoer-
nooien georganiseerd op het militaire 
gedeelte van het terrein. De beste plek 
vind ik de nieuwe fitnesstuin, die daagt 
me echt uit.

Janni (42)

Bijna overal op het terrein heb je echt 
een fantastische blik op het water. 
Ik geef les op de basisschool hier in          
Kattenburg en loop in mijn pauze 
weleens het terrein op.

Mental 
maps

Casper (63)

Met de wandelclub, waar ik sinds mijn 
pensioen lid van ben, lopen we vaak 
over het terrein. Mijn favoriete plek is de 
kade naast Homeland, daar geniet ik van 
het uitzicht.
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