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1. Inleiding: De campus als locatie voor startups en scale-ups 
Amsterdam heeft verschillende campussen en innovatiegebieden. Van oudsher zijn dit vooral plekken 

voor kennisinstellingen, maar de laatste jaren zijn ze meer divers geworden. Veel campussen richten zich 

nu ook expliciet op bedrijven, vooral kennisintensieve startups en scale-ups. Ze profileren zich als 

aantrekkelijke vestigingsplaatsen waar bedrijven samenwerkingen kunnen aangaan met onderzoek en 

onderwijs, en/of gebruik kunnen maken van specialistische faciliteiten die op de campus aanwezig zijn.  

Bij Campus Amsterdam onderscheiden wij vier soorten campussen:  

i. KENNISCAMPUS: Afgebakend gebied met kennisintensieve activiteiten; meerdere 
gebouwen; dominant aandeel van kennisinstelling(en) 

ii. INNOVATIECAMPUS: idem maar dan zonder dominant aandeel van 
kennisinstelling(en) 

iii. INNOVATIEDISTRICT: zelfde als kenniscampus of innovatiecampus maar dan 
onderdeel van stedelijk weefsel (geen duidelijke begrenzing, publieke ruimte, 
woningen) 

iv. KENNISHUB: Concept of gebouw waar open innovatie en/of co-creatie tussen 
organisaties actief wordt bevorderd en gefaciliteerd. Een kennishub kan zich ook 
op/in een campus of district bevinden. 
 

Nu zijn ongeveer zo’n 35 campussen en innovatiegebieden uit de Metropool Regio Amsterdam (MRA) 

aangesloten bij Campus Amsterdam. Sommigen zijn jong en zoeken nog naar gemeenschappelijkheid 

binnen het gebied. Anderen zijn intern al sterk georganiseerd en hebben aparte bureaus of stichtingen 

in het leven geroepen om de gebieden verder te ontwikkelen, de open innovatie te stimuleren en 

co-creatie te faciliteren.  

 

Campus Amsterdam is een netwerk wat via kennisdeling en het organiseren van meet-ups en 

themaworkshops campusmanagers met elkaar verbindt. De gemeente Amsterdam wil graag bekijken 

hoe die verbinding nog een stapje verder gebracht kan worden zodat synergie ontstaat. Zou er meer 

regie kunnen komen en meer samenhang en samenwerking tussen de campussen? Is er de mogelijkheid 

om een gezamenlijke visie op te stellen? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden voor samenwerking op 

gebied van acquisitie, het delen van faciliteiten, het creëren van meer ondernemerschap, het 

ontwikkelen van een gezamenlijk profiel, missie gedreven innovatie en het gezamenlijk oppakken van 

thema’s? 

 

Dit rapport verkent de rol van campussen als locaties voor startups en scale-ups. Op dit moment 

ontwikkelt iedere Amsterdamse campus een eigen beleid/profiel met betrekking tot het huisvesten en 

aantrekken van bedrijven. Een doel van het rapport is om de discussie op gang te brengen in hoeverre 

een betere afstemming gewenst is in het licht van de ambitie van Amsterdam om zich sterker te 

ontwikkelen en positioneren als internationale hub voor kennisintensieve bedrijven, met name startups 

en scale-ups. 
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1.1 Doel eerste verkenning 

Met dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van de huidige situatie met betrekking tot 

bedrijven op de grotere campussen/innovatiedistricten in Amsterdam. Wat gebeurt er momenteel op de 

campussen om bedrijven aan te trekken, te huisvesten, en te binden aan de campus? Welke 

locatieprofielen ontwikkelen zich? Welke selectiecriteria worden gehanteerd en welk vestigingskader? In 

hoeverre is meer coördinatie in het vestigingsbeleid gewenst? 

1.2 Aanpak 

De zomer van 2020 stond in het teken van fase 1 waarin we zes geselecteerde campussen 

onderzochten: Amsterdam Life Sciences District (ALSD), Amsterdam Science Park (ASP), Cumulus Park, 

Marineterrein, Riekerpolder en Innovation District Zuidas. Dit zijn de grotere campussen in Amsterdam 

waar veel startups, scale-ups en andere bedrijven gevestigd zijn1. Voor elke campus verzamelden we via 

interviews met campusmanagers en aanvullend deskresearch informatie over: 

- Aantal, type bedrijven momenteel gevestigd in de gebieden; 
- Ambities voor de toekomst; 
- Organisatie, management & governance (acquisitie, vastgoedconcepten, businessmodellen); 
- Binding van bedrijven met de campus. 

 

De tweede fase in dit onderzoeksproject betrof het organiseren van een interactieve workshop 

(22 oktober 2020) met sleutelpersonen op het gebied van strategische planontwikkeling en 

bedrijfsgerelateerd vastgoed op de campussen, aangevuld met organisaties als Amsterdam InBusiness, 

Amsterdam Smart Health, Startup Amsterdam en Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. We 

presenteerden daar de resultaten van het onderzoek, verkenden de mogelijkheden om een betere 

afstemming te bereiken, en gingen na welke rol het Campus Amsterdam netwerk hierin kan spelen.  

 

  

 

1 De selectie is in overleg met opdrachtgever gedaan.  
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2. Introductie campussen  
Het aantal bedrijven op campussen groeit snel, alle zes onderzochte campussen hebben zich de 

afgelopen vijf jaar ontwikkeld als substantiële locaties voor startups en scale-ups. Maar de manier 

waarop campussen zich positioneren als bedrijfslocatie verschilt sterk. Aan de ene kant van het spectrum 

staan de drie universiteitscampussen met een sterke wetenschappelijke functie: Innovation District 

Zuidas, Amsterdam Life Sciences District (ALSD), en Amsterdam Science Park (ASP). Hier zien we vooral 

bedrijven waar het businessmodel gebaseerd is op valorisatie van wetenschappelijke kennis, vaak 

opgestart door onderzoekers of studenten. De groei hiervan kan waarschijnlijk worden toegeschreven 

aan de toegenomen aandacht en ondersteuning voor valorisatie en ondernemerschap op universiteiten 

in de afgelopen jaren vanuit Ace en IXA-next. Aan de andere kant van het spectrum staan de campussen 

die veel minder of helemaal niet verbonden zijn met hoger onderwijs en onderzoek: Riekerpolder, 

Cumuluspark, en Marineterrein. Deze gebieden richten zich op verschillende, specifieke segmenten. 

In de volgende paragrafen beschrijven we de campussen in kort.  

2.1 Amsterdam Life Sciences District 

Het ALSD is een innovatiedistrict in Amsterdam Zuidoost, gelegen tussen de A9, de s110, het spoor en 

de Tafelbergweg. Het gebied huisvest veel bedrijven in de medische technologie en medisch-

gerelateerde digitale technologie, in het AHTC-gebouw.  

Binnen het ALSD zijn twee dominante kennisinstellingen aanwezig, de Universiteit van Amsterdam en 

het ziekenhuis UMC, locatie AMC. Het gebied heeft als doel het creëren van een levendig ecosysteem 

voor healthtech innovatie en ondernemerschap in Amsterdam. Het ALSD brengt samen met partners als 

Amsterdam UMC, locatie AMC, en vastgoedontwikkelaars healthtech bedrijven en organisaties naar het 

gebied.  

Organisatie en businessmodellen  

Commercieel vastgoedbeheerder DutchRE en het Amsterdam Health & Technology Institute AHTI 

bieden huisvesting aan startups en scale-ups. Daarnaast speelt DutchRE een prominente rol de werving 

van bedrijven en AHTI bij netwerkmanagement. Binnen ALSD is er geen overkoepelende organisatie die 

verantwoordelijk is voor het aantrekken van startups en scale-ups op het niveau van de campus. 
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Soorten gebouwen 
Het AHTC-gebouw (29.000 m2) is een plek waar bedrijven gehuisvest worden. AHTI, een organisatie die 

innovatieve zorg in het gebied stimuleert, houdt kantoor in het gebouw en huurt een ruimte in het 

gebouw voor startups die in hun acceleratorprogramma zitten, genaamd Health Inc. Het AHTC-concept, 

wordt gebruikt voor nog vier andere gebouwen in het Amsterdam Life Science District. Amsterdam 

venture studio bevindt zich binnen het AHTC, met enkele kantoren voor gezondheid (tech) startups.  

Ambitie 
ALSD heeft concrete plannen om nieuwe gebouwen te realiseren voor bedrijven. In dat kader ziet men 
toegevoegde waarde in meer onderlinge afstemming tussen campussen in de regio. Gezamenlijke 
promotie van de kennisregio Amsterdam kan helpen bij het aantrekken van (ook grotere) 
kennisintensieve bedrijven.  

Nieuwe ontwikkelingen 
Kavel E is een kavel binnen het park waarop minimaal 7000 m2 en maximaal 7528 m2 bruto 

vloeroppervlak gerealiseerd dient te worden voor bedrijven en instellingen gericht op medische 

gerelateerde dienstverlening.  

Zelfpositionering ALSD 
De verschillende actoren binnen het ALSD profileren zichzelf als volgt als bedrijvenlocatie: 

ALSD “The culture of open innovation is unique to the ALSD. Companies have literally and 
metaphorically the space to grow while staying close to the Amsterdam UMC.”2 
“It is a place where companies dare to link up together and become stronger in the process. And 
where established companies can expand and send their innovations all over the world.” 
 
“Another important part of the ecosystem is made up of companies operating in the fields of med-
tech, e-health and gene therapy, and academic institutions focused on the fields of cardiovascular 
disease, oncology, neurology and immunology. Both startups and major concerns are attracted by 
the power and dynamism at the heart of the ALSD.” 
“There is still an abundance of space to build in the ALSD. Due to recent developments there are 
100,000 sq m (1,100,000 sq ft) worth of vacant lots still available.” 

AHTC 
(@ALSD) 

“The Amsterdam Health & Technology Center (AHTC) is home to a global and diverse healthtech 
community - consisting of private and public organizations, startups, scale ups and established 
companies, researchers and entrepreneurs.”3“In the AHTC we offer affordable office space for 
established companies, startups and scale-ups.” 
“Together with partners such as Amsterdam UMC and real estate developers, ahti is bringing 
healthtech organizations and companies to the ALSD, an inspiring environment for open 
innovation.” 
 

AVS 
(@AHTC) 

“The AVS @ AHTC is a top-notch working space consisting of 6 furnished offices and some flex 
desks with many services provided. It is situated on the 5th floor of the D-tower. The target 
audience are health (tech) startups.”4 

 

 

 

2 https://amsterdamlifesciencesdistrict.nl/about/ 

3 https://ahti.nl/entrepreneurship/amsterdam-health-technology-center/?lang=en 

4 https://www.amsterdamventurestudios.nl/locations/amsterdam-venture-studios-life-sciences-district/ 
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Feiten bedrijvigheid ALSD 

 

2.2 Amsterdam Science Park  

Amsterdam Science Park (ASP) is een kenniscampus, een afgebakend gebied met kennisintensieve 

activiteiten en meerdere gebouwen waar startups aanwezig zijn en onderzoek en onderwijs plaatsvindt. 

Binnen het Amsterdam Science Park zijn meerdere kennisinstellingen aanwezig, zoals de Universiteit van 

Amsterdam en NWO. Er zijn binnen het ASP geen woningen of sociale voorzieningen aanwezig.  

 

Het gebied waar ASP gevestigd is had voorheen vooral een agrarische bestemming. Dit veranderde toen 

in 1946 het Instituut voor Kernfysisch Onderzoek (nu Nikhef) zich er vestigde. Na het Instituut voor 

Kernfysisch Onderzoek volgde het Instituut voor Atoom- en Molecuul Fysica (nu AMOLF), het CWI, het 

rekencentrum SARA en de Biologie faculteit van de UvA (Gemeente Amsterdam, Universiteit van 

Amsterdam en NWO, 2019). ASP ligt binnen de ring van Amsterdam in Amsterdam-Oost in de 

Watergraafsmeer. Aan de noordzijde grenst het gebied aan Zeeburg. Amsterdam Science Park kent drie 

grondeigenaren: de Universiteit van Amsterdam, gemeente Amsterdam en de Nederlandse Organisatie 

voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Deze drie partijen hebben samen in 2003 het Masterplan 

Science Park Amsterdam vastgesteld, met daarin de plannen hoe het ASP verder ontwikkeld moet 

worden.  

Van alle onderzochte campussen heeft het ASP het grootste aantal kennisintensieve bedrijven 

(gevestigd in een van de 7 bedrijfsverzamelgebouwen), waarvan vele niet direct zijn opgestart vanuit de 

universiteit. De laatste jaren vestigen zich er ook afdelingen van grote internationale kennisbedrijven die 

willen samenwerken met onderzoeksgroepen op het ASP. Er is niet een dominante branche, maar AI en 

duurzame technologie zijn sterk aanwezig, evenals Life Sciences en hightech systems & materials. 

 

 

 

 

 

 

 

Exit beleid Geen beleid 
Toelatingseisen voor bedrijven Inhoudelijke focus: gezondheid 
Verblijfsduur Geen limiet 
Huurprijzen Geen informatie 
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Organisatie en businessmodellen 

Op het niveau van het park zelf speelt de Stichting Science & Business een belangrijke rol om het park 

te profileren en bedrijven aan te trekken. Daarnaast is deze actief als tussenpersoon om verbindingen te 

leggen tussen de verschillende groepen op het ASP. De stichting is opgericht door de drie 

grondeigenaren op het park: de gemeente Amsterdam, de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk onderzoek (NWO)  en de Universiteit van Amsterdam (UvA). Vanuit deze organisaties 

wordt het personeel voor de stichting geleverd.  

De huisvesting van startups en scale-ups vindt plaats in het Startup Village en de gebouwen van het 

Matrix Innovation Centre. Het Matrix Innovation Centre is eigendom van gemeente, UvA, NWO en 

Rabobank. Het heeft als doel om de tripelhelix te versterken op het ASP. De organisatie heeft geen 

winstoogmerk dus al het geld dat overblijft wordt geïnvesteerd in het IC. De huurprijzen zijn 

marktconform. Het Startup Village biedt huisvesting aan startups voor de eerste twee jaar van hun 

bestaan. 

Soorten gebouwen  

Binnen het ASP zijn verschillende soorten gebouwen. Matrix is een belangrijke partner binnen het ASP 

met meerdere gebouwen. Matrix: Matrix lounge, II, III, IV, V, VI, new VII, innovation lab chemistry 

Amsterdam. Voorzieningen vanuit Matrix zijn wifi, locaties voor evenementen/ vergaderingen, 

parkeermogelijkheden, beveiliging en telefoonmogelijkheden. Startup Village bestaat uit containers voor 

startups. Binnen Startup Village zijn de volgende voorzieningen aanwezig voor de startups: gratis 

netwerkactiviteiten binnen de community, toegang tot het netwerk van Startup Village, kortingen voor 

containers, fietsen huren en parkeermogelijkheden. ACE Amsterdam ondersteunt Startup Village door 

startups te koppelen aan Startup Village. Verder is het Centrum Wiskunde en Informatica, opgericht 

voor wiskundig/ informatiekundig talent en onderdeel van NWO, ook aanwezig op het ASP. 

Ambitie 

ASP wil in de toekomst een nieuw gebouw ontwikkelen voor startups, en verder is er de wens om meer 

plek te realiseren voor scale-ups. Het gebied is nog volop in ontwikkeling en in de toekomst wordt nog 

bijgebouwd binnen het ASP. Daarnaast wil ASP in de toekomst ook plek bieden voor woningen en 

sociale functies. 

 

Nieuwe ontwikkelingen. 

Een concrete ontwikkeling is het nieuwe Matrix-gebouw, dat in januari 2021 wordt gebouwd. Het 

nieuwe gebouw is een mix van een kantoor- en laboratoriumgebouw. Dit gebouw wordt ongeveer 

13.000 vierkante meter. Een kwart van het complex is bestemd voor het nieuwe Sustainalab van de 

Universiteit van Amsterdam. Het Sustainalab moet co-creatie tussen onderwijs, onderzoek, overheid en 

ondernemerschap stimuleren. Verder is het streven om er een open en sociaal gebouw van te maken.  

 

 

https://www.matrixic.nl/services
https://www.startupvillage.nl/services
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Zelfpositionering ASP 
De verschillende organisaties op het ASP profileren zich als volgt: 

ASP “We connect highly innovative companies with emerging talents and cutting-edge 
scientists.”5 
“Whether you’re looking for office space, lab facilities or custom-built business 
premises, you’ll find it at ASP.” 
 
“Collaboration between business, research and talent is what ASP is all about.” 
 
“Your company could team up with high-potential students or innovative startups for 
problem-solving R&D. Or you can instigate a long-term international research project 
that results in the next game-changing scientific breakthrough.” 

MATRIX IC 
(@ASP) 

“We provide state-of-the-art accommodation and additional services to nearly 105 
companies (e.g. ICT, new media, Life Sciences) and organizations dedicated to beta 
sciences and activities in related fields.”6 
“Start-up and advanced high-quality knowledge firms are more than welcome to rent 
customized offices and labs. They may do so permanently or temporarily on one of 
MIC’s five multi-tenanted premises.” 
 
“Matrix VII offers high-value, high-tech offices and laboratories for Technology and 
Life Sciences businesses.” 
 

Feiten ASP 

Aantal bedrijven 176 
Hoeveel FTE 160  
Aantal studenten total UvA 35.000 
Groei afgelopen 3 jaar Sterke groei, Science Park heeft een aantrekkende 

werking, veel vraag Matrix 7 direct uitverkocht. 
Verblijfsduur startups Geen limiet 
Exit beleid Geen beleid 
Toelatingseisen voor bedrijven Bedrijven moeten iets toevoegen aan synergie 

 

 

 

 

 

  

 

5 https://www.amsterdamsciencepark.nl/ 

6 https://www.matrixic.nl/about/ 
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2.3 Cumulus Park 

Cumulus Park is een innovatiecampus in Amsterdam Zuidoost. Het is een afgebakend gebied waar 
kennisintensieve activiteiten worden georganiseerd en verschillende gebouwen aanwezig zijn voor 
startups en bedrijven. Binnen het Cumulus Park is geen dominante kennisinstelling aanwezig, hoewel er 
nauw wordt samengewerkt met de naastgelegen Business Campus van de Hogeschool van Amsterdam.  

Cumulus Park richt zich op het creëren van een inspirerende en dynamische omgeving voor vaak 
tijdelijke innovatieprojecten, waarbij consortia van verschillende stakeholders –corporates, startups, 
kennisinstellingen- samen werken aan innovaties op het gebied van twee thema’s: verstedelijking, en 
digitale identiteit. Cumulus Park is een district, bestaande uit het nieuwe gebouw van ING en 
aangrenzende gebouwen, waaronder ook de Business Campus van de HvA. Binnen het district speelt 
Cumulus Park Studio een belangrijke rol als aanjager van samenwerkingen. De studio is plek waar 
organisaties samenwerken om nieuwe commercieel levensvatbare innovaties te ontwikkelen, en waar 
studenten actief deelnemen.  

Organisatie en businessmodellen 

Op Cumulus Park vervult de stichting Cumulus Park Studio de rol van campusmanager en is 

verantwoordelijk voor de werving en huisvesting van bedrijven. Hierbij wordt zij ondersteund door 

Plug&Play, een organisatie gericht op het faciliteren van startups en verbindingen leggen met 

gevestigde bedrijven. Stichting Cumulus Park Studio genereert inkomsten uit de verhuur van 

kantoorruimte en lidmaatschappen. Als community member van Cumulus Park heb je toegang tot alle 

communities bij Cumulus Park Studio, een hoeveelheid uren vergader/ collaboratieve werkruimtes, 

toegang tot bepaalde events/ webinars en in de toekomst toegang tot een bepaald aantal uren FabLab.  

Soorten gebouwen 
Binnen het Cumulus Park is een gebouw aanwezig waar kantoorruimte gehuurd kan worden door 
middel van lidmaatschap. Er zijn verschillende gebruikers die een kantoorruimte huren. Een voorbeeld 
van een gebruiker is dat grote bedrijven een kantoor sluiten en een kleiner kantoor binnen Cumulus 
Park gaan huren.  

Ambitie 
Cumulus Park wil in de toekomst meer bedrijven aantrekken in het gebied, evenementen organiseren en 
bedrijven aan elkaar koppelen. Een belangrijke ambitie binnen Cumulus Park is om het gebied 
Amsterdam Zuidoost beter op de kaart te zetten.  

Nieuwe ontwikkelingen 
Binnen Cumulus Park wordt een nieuw gebouw gerealiseerd (gepland voor 2024), met plek voor 500 
mensen. Er kunnen dan meer bedrijven zich vestigen binnen Cumulus Park.  
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Figuur 1.5:  XXXX  

 

 
Zelfpositionering Cumulus Park 
Cumulus Park profileert zichzelf als volgt als bedrijvenlocatie: 

Cumulus 
Park 

“Cumulus Park Studio is a multi-industry, multidisciplinary community of thinkers and 
doers, from universities, companies, entrepreneurs, startups, students, researchers, 
government and the local community, in the new innovation district of Amsterdam-
Zuidoost.” 
 
“Cumulus Park Studio exists to create an open network of problem solvers from diverse 
backgrounds.” 
 
“Yes, we rent desks, but we also host a broad range of workshops, training, seminars, 
and events to grow our community and the individuals within it.” 

 

2.3.4 Feiten Cumulus Park 

Aantal FTE 120  

Verblijfsduur startups Geen limiet 

Exit beleid Geen beleid 

Toelatingseisen voor bedrijven Bedrijven moeten passen binnen het Cumulus Park. 
Bedrijven moeten een open houding aannemen en 
kennis delen 

Huurprijzen 440 euro per 15 m2 
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2.4 Marineterrein Amsterdam 

Het Marineterrein Amsterdam is een innovatiecampus gelegen op een oude Defensiekazerne vlakbij 

Amsterdam Centraal Station. Het is een afgebakend gebied met kennisinentsieve activiteiten en meerdere 

gebouwen waarin startups en bedrijven zijn gevestigd. Binnen het Marineterrein zijn enkele kleinere 

kennisinstellingen aanwezig, zoals AMS en Codam. Vanaf 2015 is een deel van het Marineterrein 

vrijgegeven en in beheer van de gemeente Amsterdam en Bureau Marineterrein. Momenteel kenmerkt 

het gebied zich door de aanwezigheid van verschillende bedrijven en startups. 

De ambitie van het Marineterrein is het continu nastreven van de trits: bedenken, testen en toepassen. 

Wat op het Marineterrein succesvol getest is, kan worden opgeschaald naar buiten. Dit proces wordt 

begeleid door Bureau Marineterrein, een een organisatie die werkt aan de community van startups. 

Organisatie en businessmodellen  

Bureau Marineterrein Amsterdam als projectbureau is verantwoordelijk voor de herontwikkeling en 

profilering van het gebied en werkt in opdracht van de eigenaar van het terrein (het 

Rijksvastgoedbedrijf) en de gemeente Amsterdam. Het bureau verhuurt ook de panden en ruimten die 

vrijkomen. Door de huur hiervan worden alle kosten van de organisatie gedekt, met uitzondering van 

grote investeringen zoals renovaties. 

Soorten gebouwen 

Binnen het Marineterrein zijn vooral kantoorruimtes en labs aanwezig (groot deel van het gebied is 
testruimte). 

Ambitie 
Binnen het Marineterrein is er weinig ruimte voor nieuwe bedrijven en mede hierdoor richt 
Marineterrein zich vooral op de verbinding met de buurt. In de toekomst zal Defensie slechts een klein 
deel van het terrein bezitten en het overgrote deel komt beschikbaar voor onderwijs, werken en wonen. 
Er is in de toekomst dus wel ruimte voor nieuwe bedrijven. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een 
visie en een Nota van Uitgangspunten. Marineterrein hecht belang aan een betere onderlinge 
afstemming tussen campussen zodat netwerken beter benut kunnen worden.  
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Zelfpositionering Marineterrein 
Het Marineterrein profileert zichzelf als volgt als bedrijvenlocatie: 

Marineterrein “Marineterrein Amsterdam is a test area and urban district for learning, working and 
living in a liveable city.”7 
“Marineterrein Amsterdam is the place where small and large businesses, 
organisations, colleges and universities can experiment in the field of learning, 
working and living.” 
 
“Marineterrein Amsterdam offers office space to startups, scale-ups and other 
organizations involved in devising, testing and applying solutions for future urban 
challenges.” 
 
“XRBase is a large co-working space on the Marineterrein. Experts and small teams 
work together on applications in the field of XR (Cross Reality), often at the interface 
of social challenges and technology.” 

 
Feiten Marineterrein 

Aantal bedrijven 30 contactanten (45 organisaties) 

Aantal FTE 280  

Groei afgelopen 3 jaar Er zijn sinds 2017 ruim 20 organisaties bijgekomen 

Verblijfsduur startups Tijdelijke contracten 1 à 2 jaar 

Exit beleid Geen beleid 

Toelatingseisen voor bedrijven Inhoudelijke focus: maatschappelijke vraagstukken. 
Bedrijven moeten een open houding delen en een 
bijdrage leveren aan het gebied.  

 

2.5 Riekerpolder 

Riekerpolder is een innovatiedistrict in ontwikkeling. Riekerpolder omvat het voormalige IBM-terrein dat 

nu wordt ingenomen door een datacentrum, kantoren en een gemeenschappelijke werf (IBM heeft 

overigens nog steeds een kantoor in het gebied). Daarnaast zijn PWC en B. Amsterdam grote spelers. Er 

zijn plannen voor herinrichting van de publieke ruimte, woningbouw, kantoren en voorzieningen. In 

Riekerpolder is nog geen dominante kennisinstelling aanwezig.  

B. Amsterdam heeft verschillende gebouwen waarin startups en scale-ups gevestigd zijn. Er wordt 

gecureerd en gestreefd naar een goede mix van bedrijven. Bedrijven die zich vestigen worden geacht 

een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.  

Het concept van B. is het creëren van een “stad in een gebouw”, met gedeelde voorzieningen en 

plekken waar mensen elkaar tegenkomen en kunnen aanvullen. Er zitten startups en doorgroeiers van 

allerlei signatuur, er is niet één dominante branche, maar het zijn wel meest bedrijven die in Amsterdam 

zijn gestart en die niet zijn gebaseerd op wetenschappelijke kennisvalorisatie.  

 

7 https://www.marineterrein.nl/en/testing-area/ 
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Naast B. Amsterdam heeft Riekerpolder tevens meer traditionele kantoren, waar grotere spelers zijn 

gevestigd zoals PWC. De komende jaren wordt het gebied doorontwikkeld als innovatiedistrict, waarbij 

het idee nu is om de profilering te richten op een aantal maatschappelijke uitdagingen waaraan gewerkt 

gaat worden. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe dat er precies gaat uitzien, maar er zal meer ruimte 

komen om te experimenteren en te innoveren. 

Organisatie en businessmodellen 

Riekerpolder bevindt zich in een vroeg stadium van ontwikkeling. Er is een BIZ opgericht maar die houdt 

zich op dit moment vooral bezig met het realiseren van basisvoorzieningen zoals OV. In de toekomst is 

het de bedoeling dat deze zicht ook gaat richten op bedrijven. Op dit moment speelt start-up-platvorm 

B. Amsterdam een prominente rol bij werving en huisvesting, vooral in het eigen gebouw.  

Soorten gebouwen   

De volgende gebouwen zijn hier aanwezig: B Amsterdam: een ecosysteem met kantoren, coworking 

spaces en evenementen. Cowork: een bureau huren, parttime en fulltime. Je kunt in de lounge gratis 

werken. Er zijn verschillende soorten kantoren te huur, de grote van de kantoren variëren tussen de 

20m2 tot 1000m2. Kantoren richten mensen zelf in (startups zien niet de meerwaarde van fancy 

inrichting). 

Sanquin: ligt ten noorden van het gebied bij het oude Slotervaart ziekenhuis, gebouw waar onderzoek 

plaatsvindt en de bloedbank is gevestigd. 

PWC: PWC huurt ruim 2400 m2 in het kantoorgebouw Westgate in de Riekerpolder. 

Ambitie 

De ambitie is om de community binnen Riekerpolder te versterken, onder andere door het organiseren 

van meetups en kennissessies. Het gebied is volop in ontwikkeling tot innovatiedistrict, er komen in de 

toekomst veel voorzieningen bij. B. Amsterdam is vooral bezig om het aanbod van startups verder te 

ontwikkelen.  

Nieuwe ontwikkelingen 

Het leegstaande Slotervaart gebouw wordt het centrum van smart health, binnen dit gebouw komt een 

samenwerking van de life sciences gebieden tot stand. Het gebouw krijgt een nieuwe invulling door de 

samenwerkende partijen. Verder is de gemeente Amsterdam volop bezig met het uitwerken van de 

plannen voor Schinkelkwartier. Het doel is om dit geïsoleerde werkgebied te vernieuwen naar een 

levendige en goed bereikbare stadswijk. Een plek met een stedelijk en groen karakter, waar 

Amsterdammers graan wonen, werken en ontspannen. Er is ruimte voor 11.500 woningen en 1.025.000 

m2 kantoor- en bedrijfsruimte. 
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Feiten Riekerpolder 

Aantal bedrijven B Amsterdam heeft 300 bedrijven 

Totaal 1605 bedrijven binnen de Riekerpolder 

Aantal FTE 3000-3500 B Amsterdam 

Aantal startups 120 startups 

Verblijfsduur startups Geen limiet 

Exit beleid Geen beleid 

Toelatingseisen voor bedrijven Bedrijven moeten een innovatief karakter hebben 
en iets toevoegen aan de community.  

 

2.6 Innovation District Zuidas 

Innovation District Zuidas is een gebied binnen de Zuidas. Het is een kenniscampus: een afgebakend 

gebied met kennisintensieve activiteiten en meerdere gebouwen waar startups verblijven en onderzoek 

en onderwijs plaatsvindt. Bij het Innovation District Zuidas zijn twee dominante kennisinstellingen 

aanwezig, de Vrije Universiteit Amsterdam en het ziekenhuis UMC (locatie VUmc). Binnen het Innovation 

District Zuidas zijn nog geen woningen en publieke voorzieningen aanwezig, maar de ambitie is om het 

gebied door te ontwikkelen tot een multifunctioneel stedelijk innovatiedistrict. De VU, Amsterdam UMC 

(locatie VUmc) en de Gemeente Amsterdam zijn grondeigenaren van de campus. 

Binnen Innovation District Zuidas ligt de nadruk op het huisvesten/vasthouden van bedrijven die 

voortkomen uit het onderzoek dat op die campus plaatsvindt. Innovation District Zuidas heeft de 

ambitie om haar functie als bedrijfslocatie, die nu nog relatief beperkt is op het gebied van life sciences/ 

kennisintensieve bedrijvigheid in de alma mater van VU en Amsterdam UMC, sterk uit te breiden. Nu zijn 

nog enkele grote bedrijven gevestigd aan de noordzijde van het gebied. In het VU gebouw W&N zijn de 

spinoffs van VU/VUmc gevestigd in de Amsterdam Venture Studios, maar dat gaat veranderen: De 

komende jaren wordt geïnvesteerd in een Innovation Centre, waar kennisintensieve bedrijven in domein 

LSH en AI zich kunnen vestigen en waar flexibele projectruimtes komen voor kortdurende 

samenwerkingen tussen bedrijven en onderzoeksteams. 

Organisatie en businessmodellen 

Op het niveau van het Innovation District Zuidas is er geen overkoepelende organisatie aanwezig die 

een rol speelt bij het aantrekken en huisvesten van bedrijven. Voor startups wordt ingroeihuren 

aangeboden in de Amsterdam Venture Studio’s. Bedrijven worden vooral nu ad-hoc geworven. 

Bedrijven melden zich via Amsterdam InBusiness of komen binnen via IXA of de kennisinstellingen. Als 

een bedrijf zich meldt gaan IXA en de VU in overleg over de mogelijkheden. Een businessmodel rondom 

bedrijven is op dit moment in ontwikkeling en wordt er in 2025 een nieuw gebouw gerealiseerd in 

samenwerking met de VU en het ziekenhuis UMC (locatie VUmc) voor startups, scale-ups en spin-ins 

(bedrijven van buiten).  
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Soorten gebouwen   

Binnen het Innovation District Zuidas zijn verschillende gebouwen in gebruik voor bedrijven, startups en 

onderzoek: Het 0|2 Labgebouw is ontwikkeld voor het onderzoeksthema Human Life Sciences. Hier 

werken wetenschappers van de VU en Amsterdam UMC aan maatschappelijke vraagstukken in een mix 

van fundamenteel en toegepast bèta-medisch onderzoek, waar huidige en komende generaties profijt 

van zullen hebben.  

Het W&N-gebouw is een mix van verschillende faciliteiten. Hier vinden we de bètafaculteiten, 

verschillende instrumentenmakerijen, de bèta bibliotheek, het lasercentrum en het 

radionuclidencentrum. Amsterdam Venture Studio bevindt zich in dit gebouw. Binnen het gebouw vindt 

veel onderwijs plaats, maar er is ook ruimte voor Human Performance Lab. Dit is een unieke 

onderzoeksfaciliteit met een klimaatkamer waar onder extreme omstandigheden onderzoek zal worden 

verricht naar menselijk presteren. 

Ambitie  
Het Innovation District Zuidas is zich aan het door ontwikkelen tot een innovatiedistrict. Het wordt een 

gebied waar gewerkt, gewoond en geleefd gaat worden, een dynamische omgeving. In de toekomst is 

het voor Innovation District Zuidas belangrijk dat er kennis aanwezig is over waar in Amsterdam zich 

welke kennis bevindt. 

Nieuwe ontwikkelingen  
Een concrete ontwikkeling binnen Innovation District Zuidas is de komst van Startup@ VU Campus, een 

innovatieve hub midden op het campusplein waar (studenten) ondernemerschap centraal staat. De 

opening is in 2021. Verder komt er binnen het Innovation District Zuidas een innovation center, een 

multi tentant gebouw gericht op startups, scale-ups en spin-ins t.b.v. kennisintensieve bedrijvigheid in 

het domein LSH en AI. De opening is medio 2025.  
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Zelfpositionering Innovation District Zuidas 
De verschillende actoren binnen het Innovation District Zuidas profileren zichzelf als volgt als 
bedrijvenlocatie: 

Innovation District 
Zuidas 

“Het is de bedoeling dat het gebied tussen de VU, Amsterdam UMC en de A10, 
een bijzondere en bruisende wijk wordt. Een ‘innovation district’ waar studenten, 
(young) urban professionals en wetenschappers goed tot hun recht komen met 
innovatieve bedrijvigheid in de buurt.”8 

Demonstrator Lab 
(@VU campus) 

“Demonstrator Lab is a learning-by-doing environment open to students and 
staff members. Its goal is to foster an entrepreneurial culture in the higher 
education ecosystem of the city and to boost research driven innovation by 
giving its members the opportunity to get their feet wet at no cost.”9 
“Demonstrator Lab is open to students, staff and researchers from all disciplines 
from HvA, UvA, VU and Amsterdam UMC. Participants enter the lab at the very 
early phase of the idea-to-market process.” (ibid) 

 

Feiten Innovation District Zuidas 

Aantal bedrijven 35 

Aantal FTE 16.743  

Aantal startups 22 startups (264 FTE) 

Aantal studenten 26.593  

Verblijfsduur startups Geen limiet 

Exit beleid Beleid in ontwikkeling 

Toelatingseisen Bedrijven moeten een relatie hebben met 
universiteit of ziekenhuis en bedrijven moeten iets 
toevoegen aan het ecosysteem binnen Innovation 
District Zuidas.  

 

 

 

 

 

 

  

 

8 https://zuidas.nl/blog/2019/ambitieuze-inzendingen-voor-ontwikkeling-kavel-in-kenniskwartier/ 

9 https://www.demonstratorlab.nl/about/ 

https://zuidas.nl/blog/2019/ambitieuze-inzendingen-voor-ontwikkeling-kavel-in-kenniskwartier/
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Tabel 3.1:  Partners voor werving startups en scale-ups 

3. Vestigingsbeleid van de campussen vergeleken 
In dit hoofdstuk vergelijken we de campussen op de volgende aspecten: partners waarmee wordt 

samengewerkt voor acquisitie; toelatingseisen & exit beleid; organisatie van besluitvorming & 

businessmodellen; en ambities voor de toekomst & belang van afstemming tussen campussen in de 

regio.  

3.1 Partners voor acquisitie 

De overheid speelt vaak een prominente rol als partner voor acquisitie. Op vier van de campussen (zie 

tabel 3.1) wordt de gemeente genoemd in dit verband, op twee universiteitscampussen speelt 

Amsterdam InBusiness speelt een rol. Op Riekerpolder en Cumulus Park, die expliciet gericht zijn op 

startups en innovatie in brede zin, zijn platforms voor startups belangrijk. Respectievelijk zijn dit 

B. Amsterdam en Plug & Play. Op het Marineterrein, waar maatschappelijke opgaven een centrale rol 

spelen, wordt met partijen in de omgeving, kennisinstellingen en leden van de community gewerkt.  

 
Campus/Type 
partner 

Marine-terrein ASP Riekerpolder ALSD Cumulus 
Park 
Zuidoost 

Innovation 
District Zuidas 

Overheid Gemeente Gemeente 
(EZ) 
Economic 
Board 
Amsterdam 
InBusiness 

Gemeente Gemeente  Gemeente/Dienst 
Zuidas 
Amsterdam 
InBusiness 

Omgeving Oosterdok  PWC  Amsterdam 
Zuid oost 

 

Start-up 
plaforms  

  B. Amsterdam  Plug and 
Play 

 

Vastgoed-
beheerder 

   Dutch RE CBRE en 
ING 

 

Overige  Kennisinstellingen      

Community-leden      

  

3.2 Toelatingseisen & Exitbeleied 

Alle campussen hanteren toelatingseisen. Vier van de gebieden hanteren inhoudelijke eisen die passen 

bij het profiel van het gebied (zie tabel 3.2). Ze verwachten van in het gebied gevestigde bedrijven dat 

zij een bijdrage leveren aan het gebied, community of de synergie op de campus. Een open houding 

wordt op twee van de innovatiecampussen als eis gehanteerd en een innovatief karakter op één. Het is 

niet duidelijk hoe streng de eisen worden gehandhaafd. Op de innovatiecampussen Marineterrein en 

Cumuluspark lijkt men strenger te zijn en wordt ook geëvalueerd na een bepaalde periode of een bedrijf 

nog past bij de campus. Op de kenniscampussen en ALSD is de besluitvorming minder gecentraliseerd 

dan op de innovatiecampussen (zie 3.3). Hier bieden verschillende organisaties huisvesting aan 

bedrijven. Wij hebben nog beperkt zicht op mogelijke aanvullende eisen die zij stellen. Qua exitbeleid 
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Tabel 3.2:  Toelatingseisen om op de campus te vestigen  

heeft geen van de campussen een maximum verblijfsduur en enkel op de innovatiecampussen wordt 

expliciet geëvalueerd of een bedrijf nog past bij de campus.  

 
Campus/ type 
eis 

Marine-terrein ASP Riekerpolder ALSD Cumulus Park Innovation 
District 
Zuidas 

Inhoudelijke 
focus 

Maatschappelijke 
vraagstukken 

  Gezondheid Passen bij 
Cumulus 

Relatie met 
universiteit of 
ziekenhuis 

Houding Open houding, 
delen 

   Open 
houding, 
kennis delen 

 

Bijdrage Aan ontwikkeling 
gebied 

Iets 
toevoegen, 
synergie 

Iets toevoegen 
aan de 
community 

 Iets 
collaboratiefs 
toevoegen 
zoals kennis, 
expertise of 
netwerk.  

Iets 
toevoegen 
aan het 
ecosysteem 

Karakter   Innovatief    

 
 

3.3 Organisatie & Businessmodellen  

Het aantrekken en huisvesten van startups en scale-ups wordt verschillend aangepakt, vooral wat betreft 

de mate waarin een formele organisatie op campusniveau actief is (zie tabel 3.3). Op 

innovatiecampussen Marineterrein en Cumuluspark, waar één partij eigenaar is van de campus, is van 

begin af aan één partij voor werving en huisvesting. Op de kenniscampussen ASP en Kenniskwartier en 

op innovatiedistrict ALSD is er beperkt sprake van een centrale organisatie met een formele rol bij de 

werving en huisvesting van bedrijven. Op het ALSD is dit belegd bij de huisvestingsorganisatie van het 

AUMC maar wordt als nevenzaak beschouwd naast de hoofdtaak. Op het Innovation District Zuidas is er 

geen organisatie die actief is op campusniveau. Alleen ASP heeft een organisatie die voor het hele park 

verantwoordelijk is voor het aantrekken van bedrijven.  

Op ALSD en ASP is de verantwoordelijkheid voor het huisvesten van bedrijven belegd bij commerciële 

partijen of stichtingen (zie tabel 3.3) en op Innovation District Zuidas vindt de besluitvorming over 

huisvesting op ad-hoc wijze plaats.  

Qua businessmodellen zijn de verschillen tussen de campussen eveneens groot. Op de 

innovatiecampussen Marineneterrein, Cumuluspark en Riekerpolder wordt de verhuur of de verkoop van 

lidmaatschappen gebruikt om de organisatiekosten te dekken. Op ASP worden de medewerkers van de 

Stichting Amsterdam Science & Business gedetacheerd door de UvA en NWO. Over de 

businessmodellen van de stichtingen en commerciële organisaties die op Kenniskwartier en ALSD de 

verantwoordelijkheid voor huisvesting hebben wij nog weinig informatie.  
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Tabel 3.3:  Organisatie van besluitvorming en businessmodellen  

Campus/ 
categorie 

Marine-terrein ASP Riekerpolder ALSD Cumulus Park Innovation 
District Zuidas 

Organisatie 
verantwoord-elijk 
voor wervring 

Bureau Marine-
terrein (BMT)  

Science & 
Buisness 
(Werving) 

BIZ nog niet 
actief tav 
startups 

Huisvestings-
organisatie van 
Amsterdam 
UMC, nevenzaak 
naast 
hoofdwerkzaam-
heden 
AHTI speelt ook 
een prominente 
rol (Werving) 

Cumulspark zelf en 
samenwerking met 
Plug & Play 

Geen 

Eigenaarschap 
campus 

Rijksvastgoedbedrijf 
eigenaar, beheer 
BMT 

NWO/UvA B. Amsterdam 
bezit panden 

Geen informatie Momenteel ING, 
toekomstig stichting 
in wording.  

VU/Gemeente 

Besluitvorming 
huisvesting 

BMT - Directeur is 
curator, 
besluitvorming met 
adjuncten  

Matrix, ACE - 
bepalen wie 
in hun 
gebouwen 
komt 

B. Amsterdam 
verantwoordelijk 
voor community 
management  

DutchRE trekt 
bedrijven aan, 
ATHI 
verantwoordelijk 
voor netwerk 

Cumulus Park Studio  Ad-hoc, via 
Amsterdam in 
Business, contact 
tussen 
kennisinstellingen 

Businessmodellen BMT verhuurt, dit 
dekt alle kosten 
m.u.v. grote 
investeringen 

Science en 
Business - 
medewerkers 
gedetacheerd 
van 
organisaties, 
inkomsten 
van sessies en 
evenementen, 
ASP - grond 
verkopen is 
belangrijk 

B.Amsterdam: 
verhuur, horeca 
en evenementen 

Geen informatie Lidmaatschap/verhuur 
kantoorruimte, Plug& 
Play samenwerking en 
andere collaboratieve 
innovatie trajecten.   

In ontwikkeling  

 

3.4 Ambities voor de toekomst & belang afstemming 

Alle campussen die nog ruimte hebben willen in de toekomst meer bedrijven aantrekken (zie tabel 3.4). 

De universiteitscampussen zijn allemaal bezig met nieuwe plannen voor gebouwen. Op ASP en 

Kenniskwartier zijn deze vooral gericht op startups terwijl ALSD zich vooral richt op grotere bedrijven. 

ASP heeft daarnaast de ambitie om meer voorzieningen zoals woningen, een congrescentrum en andere 

functies op het gebied te ontwikkelen. Het verschil tussen de campussen zonder universiteit is groter 

(zie tabel 3.4). Op het Marineterrein is er weinig ruimte meer voor nieuwe bedrijven en richt men zich 

vooral op de verbinding met de omgeving. Cumuluspark is nog bezig met het bouwen van een pand 

voor bedrijven en wil evenementen organiseren om netwerkvorming en samenwerking te faciliteren. 

Bovendien heeft het de ambitie om iets te betekenen voor het imago van Amsterdam Zuidoost en om 

de lokale ondernemers te ondersteunen. Op Riekerpolder is B. Amsterdam vooral bezig het aanbod aan 

startups verder te ontwikkelen. De ambitie daar is om de community te versterken door onder andere 

meetups en kennissessies te organiseren. Op het niveau van het gebied zelf werken PwC, IBM en 

B. Amsterdam samen om Riekerpolder door te ontwikkelen tot innovatiedistrict voorlopig gericht op de 

thema’s mobiliteit en logistiek, duurzaam wonen en leven, water, energie, voedsel en schone lucht. 
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Tabel 3.4: Toekomstige ambities en belang van regionale afstemming   

Zoals in tabel 3.4 wordt weergegeven zien respondenten het belang van regionale afstemming vooral in 

de promotie van de regio als geheel (4 keer genoemd), in mindere mate voor kennisuitwisseling (door 

twee respondenten genoemd) en verbinden (ook twee respondenten). Voor Cumulus Park is, passend 

bij de ambitie van het gebied, vooral het zoeken van verbinding met de buurt belangrijk.  

 
Campus/ 
aspect 

Marine-
terrein 

ASP Riekerpolder ALSD Cumulus Park Kennis-
kwartier 
Zuidas 

Belang 
afstemming 

Belangrijk 
vooral 
vanwege 
aansluiting 
netwerken  

Belangrijk, 
meer moet 
gebeuren om 
krachten te 
bundelen en 
aan promotie 
te doen 

1) Verbinding 
belangrijk,  
2) 
kennisuitwisseling 
over wat waar is 

Promotie 
belangrijk om 
kennisintensieve 
bedrijven aan te 
trekken 

Connectie met 
buurt belangrijk 

1) Kennis 
over wat 
waar is 
belangrijk en 
dit 
promoten, 2) 
afstemming 
minder 
voorstelbaar 

Toekomstige 
ambitie 

1) Weinig 
ruimte 
voor 
nieuwe 
bedrijven, 
2) 
Verbinding 
met 
omgeving  

1) Nieuw 
gebouw voor 
startups en 
meer plek 
voor scale-ups 
2) Nieuwe 
voorzieningen  

1) Door-
ontwikkelen tot 
innovatiedistrict 
 
B.Amsterdam 
1)Aanvullende 
voorzieningen 2) 
Community 
bieden 

1) Nieuwe 
gebouwen voor 
bedrijven 
worden 
gerealiseerd 
2) Grotere 
bedrijven 
aantrekken  

Wil de 
wereldwijde 
autoriteit 
worden op het 
gebied van 
innovatie 
rondom de 
thema’s 
urbanisatie en 
digital identity.  
 
Is op zoek naar 
goede 
partnerschappen 
om dit doel te 
verwezenlijken. 
 
Door 
samenwerking 
met 
kennisinstituten 
uit de buurt 
Zuidoost beter 
op de kaart 
zetten. 

1) Innovatie-
district 
worden 
2) 
Ontwikkeling 
gebouw voor 
startups 
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4. Conclusie 
Dit rapport bevat een eerste verkenning van de huidige situatie met betrekking tot het vestigen van 

bedrijven op de grotere campussen/innovatiedistricten in Amsterdam. Wat gebeurt er momenteel op de 

campussen om bedrijven aan te trekken, te huisvesten, en te binden aan de campus? Welke 

locatieprofielen ontwikkelen zich? Welke selectiecriteria worden gehanteerd en welk vestigingskader? In 

hoeverre is meer coördinatie in het vestigingsbeleid gewenst is? Om deze vragen te beantwoorden 

heeft het auteursteam een aantal spelers geïnterviewd op het ALSD, ASP, Cumulus Park, Innovation 

District Zuidas, Marineterrein en Riekerpolder. We komen tot de volgende conclusies: 

- Kenniscampussen worden steeds belangrijker als locatie voor bedrijven; niet alleen voor 
science-based startups, maar ook voor een veel breder palet aan kennisintensieve bedrijvigheid; 

- Er worden veel nieuwe gebouwen en concepten ontwikkeld om verdere groei te realiseren; 

- De onderzochte campussen hebben allen een eigen profiel, er lijkt niet veel sprake te zijn van 
onderlinge concurrentie bij het aantrekken van bedrijven; 

- Momenteel gebeurt er nog niet veel gemeenschappelijk wat betreft het aantrekken van 
bedrijven. Er is geen gedeeld vestigingsbeleid tussen campussen;  

- Veel campussen zijn zelf niet heel sterk georganiseerd wat betreft het aantrekken van bedrijven: 
er is geen strategie voor het aantrekken van bedrijven. Sommige gebieden hebben 
toelatingseisen en cureren, anderen hebben dit niet. De meeste gebieden hebben geen duidelijk 
exit beleid; 

- De acquisitie is versnipperd en passief. Er wordt gewacht tot een bedrijf zich meldt. Er wordt 
weinig actief geworven;  

- De onderzochte campussen en innovatiedistricten zijn in beperkte mate vergelijkbaar, omdat de 
data op verschillende manieren verzameld wordt in de gebieden. Ook verschilt de mate van 
organisatie en overzicht van de gebieden, waardoor data wellicht niet compleet is.  

4.1 Conclusies van de workshop 

Op donderdag 22 oktober 2020 vond een interactieve (online) workshop plaats, georganiseerd door 

Campus Amsterdam, over de positionering van campussen als bedrijfslokaties en de toekomstige 

gezamenlijke branding van Amsterdam als kennisstad/regio. Deelnemers waren sleutelpersonen vanuit 

de onderzochte campussen, en ambtenaren van Economische Zaken van de gemeente Amsterdam en 

AmsterdamInBusiness. De doelstelling was de mogelijkheden te verkennen voor betere afstemming over 

de positionering van de kennisregio Amsterdam.  De volgende drie vragen stonden centraal: 1) Is een 

gezamenlijk profiel gewenst/urgent, en zo ja waarom? 2) Hoe kunnen we dit organisatorisch 

vormgeven?  3) Welke stappen kunnen hiervoor ondernomen worden en welke rol zouden de 

deelnemers willen nemen? 
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Uit de workshop kwamen de volgende constateringen, conclusies en aanbevelingen: 

 
- Amsterdam wordt, ondanks een zeer sterke kennisbasis en groeiende kennisintensieve 

bedrijvigheid, door buitenstaanders nog te weinig gezien en herkend als sterke kennisregio, 
zeker in vergelijking met steden als Stockholm, Kopenhagen, München, of, in eigen land, 
Eindhoven. Een betere profilering lijkt nodig. De Amsterdamse kenniseconomie groeide sterk in 
de afgelopen jaren, en er is veel potentie voor verdere groei. Startups en scale-ups kiezen er 
vaak voor om zich in en rond het centrum te vestigen; Daarnaast ontwikkelen verschillende 
typen campussen zich de laatste tijd sterk als aantrekkelijke locatie voor bedrijven. Er is in de 
regio een palet ontstaan van ruimtelijke clusters/concentraties van kennisintensieve 
bedrijvigheid. 
 

- De campussen hebben allen een onderscheidend profiel ontwikkeld en bedienen verschillende 
doelgroepen. Er is weinig onderlinge rivaliteit, maar ook weinig samenwerking. De deelnemers 
aan de workshop vinden het zinvol om meer samen te werken aan een gezamenlijke sterkere 
profilering en marketing van Amsterdam als kennisregio. 
 

- Wat nu vooral concreet ontbreekt is een snel, handzaam en informatief overzicht van waar de 
Amsterdamse kenniseconomie voor staat, en wat Amsterdam concreet te bieden heeft aan 
kennisintensieve bedrijven of instellingen die zich hier willen vestigen. Acquisitie is nu te 
versnipperd en vaak passief: er wordt gewacht tot bedrijven zich melden. Zo blijven er kansen 
liggen. 
 

- De deelnemers vinden het belangrijk om gezamenlijk promotiemateriaal te ontwikkelen om 
doelgroepen beter te informeren, en zijn bereid om daar actief aan bij te dragen. Campus 
Amsterdam is al begonnen om een interactieve kaart te bouwen waarop de campussen en hun 
profileringen zichtbaar zijn. 
 

- Gezamenlijke promotie en profilering moet de kracht van de diversiteit in Amsterdam 
benadrukken en eenheid in verscheidenheid uitstralen; tegelijk is wellicht een focus op bepaalde 
sectoren of segmenten (zoals health/life sciences, AI) nodig om specifieke doelgroepen effectief 
te bedienen. De balans tussen generiek en specifiek vraagt om verdere uitwerking. 
 

- Organisatorisch zou profilering en branding een gezamenlijke activiteit moeten zijn van de 
campussen/gebieden, de gemeente (EZ, Amsterdam in Business) en de MRA; 
Campus Amsterdam kan als netwerkorganisatie een belangrijke rol vervullen als intermediair en 
verbinder. Om tot een concreet vervolg te komen zal de gemeente optreden als trekker, in 
nauwe samenwerking met Campus Amsterdam en de gebieden. 
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5. Lijst met geïnterviewden  
 

1. Communications officer AHTI    Amsterdam Life Sciences District 

2. Manager Expertisecentrum huisvesting & techniek Amsterdam Life Sciences District 
UMC-locatie AMC   
 

3. Director Science & Business    Amsterdam Science Park 

4. Community manager     Cumulus park  

5. Programmamanager Campusontwikkeling  Innovation District Zuidas 

6. Beleidsadviseur gemeente Amsterdam   Riekerpolder 

7. CEO B. Building Business    Riekerpolder 

8. Partner PWC      Riekerpolder 

9. Partner PWC      Riekerpolder 

10. Projectmanager  PWC     Riekerpolder 

11. Programma & community manager   Marineterrein 
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6. Bijlage visuele weergave Dealroom 
 

De zes campussen die centraal staan in dit onderzoek worden geïntroduceerd aan de hand van 
informatie over de campus en een visuele weergave van de campus via Dealroom. Dealroom verkent en 
analyseert de prestatiekenmerken van innovatieve bedrijven, voornamelijk startups en scale-ups in 
Europa en de Verenigde Staten. De blauwe punten binnen de visuele weergave geven de positie van de 
startups en of bedrijven aan. De startups worden weergegeven aan de hand van startkapitaal, beursgang 
en de eigenaren bij de startups, mede hierdoor zijn niet alle startups zichtbaar op deze kaart. 

ALSD 
Hier zijn vooral de blauw pijlen te zien bij ATHI en AHTC, dit zijn gebouwen waar veel startups 
aanwezig zijn. 
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Amsterdam Science Park 

Binnen het ASP zijn veel startups gevestigd binnen de gebouwen van Matrix, de hoge getallen kunnen 
verklaard worden door 
de gebouwen waar veel 
startups zijn gevestigd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumuluspark 
Binnen het Cumuluspark zijn nog weinig startups aanwezig, omdat dit relatief een jonge campus is en 

nog bezig zijn met het 
aantrekken van bedrijven.  
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Marineterrein 
Binnen het Marineterrein zitten de startups meer verspreid over het gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riekerpolder 
De hoge getallen zijn te verklaren doordat de startups gevestigd zijn binnen B Amsterdam. 
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Innovation District Zuidas 
Momenteel nog te weinig ruimte voor startups, waardoor de getallen erg laag zijn. Er wordt 
een nieuw gebouw gebouwd waardoor er meer ruimte komt voor startups.  
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