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Aanwezig: Bart van Eijk (bloeiende stationsomgevingen, Metro en Tram), Erik Bouma (reclame, 
Metro en Tram), Alexander ten Have (GVB, commercie), Hans Smit (wayfinding, Metro en 
Tram), Kees Kaptein (omgevingsmanager Noord/Zuidlijn), Cathelijne Hermans (manager van 
clustermanagers Amsterdam Economic Board (AEB), Marjan Schrama (AEB), Maarten Woolthuis 
(moderator, vanuit kennismanagement Metro en Tram), Annemiek Verbeek (verslaglegging 
vanuit redactie kennismanagement)

Doel van de bijeenkomst 
Kunnen we met behulp van keuzes en maatregelen op het gebied van “reclame”, “invulling 
commerciële ruimtes” en “wayfinding/overige reizigersinformatie” per station een local touch & 
branding aanbrengen? Hoe doen we dat, zodat de stationsomgevingen tot bloei komen met 
maatschappelijke en economische activiteiten, die overal herkenbaar zijn, maar die ook de 
bijzonderheid van de plek zelf benadrukken?

Vragen die Amsterdam Economic Board en haar achterban triggeren om hieraan bij te dragen, 
zijn:
Hoe kunnen wij bijvoorbeeld helpen om lokale Amsterdamse food bedrijfjes ook een kans te 
geven om hun producten onder en boven de Metro te verkopen? Wij hebben onlangs Made in 
Amsterdam opgestart. http://www.madeinamsterdam.nl/ 

Hoe kunnen startups, licht- en geluidskunstenaars bijdragen aan een bloeiende 
stationsomgeving die niet gedomineerd wordt door de ‘usual suspects’ en grote merken? Wij 
kunnen hierin ook een aantal business cases gezamenlijk ontwikkelen. Wij zijn nauw betrokken 
bij Startup Delta o.l.v. Neelie Kroes. http://www.startupdelta.com/ 

Staat de Noord/Zuidlijn open als een plek voor launching customer projects?
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De bijeenkomst begint met een rondleiding door Metro en Tram-medewerker Duco Vaillant. We 
lopen langs het Noord/Zuidlijn station-in-aanbouw onder het CS en door de die dag geopende 
nieuwe passage aan de noordkant van het station. De rondleiding is een mooi begin van de 
inhoudelijke discussie, omdat we tijdens de wandeling een goed beeld krijgen van de 
deelonderwerpen die we later gaan bespreken.
En passant maken we een deel van de opening van de gloednieuwe IJ-hal en westelijke toegang 
mee, die met hun allure, comfortabele maatvoering en high end commercie een heel ander 
gezicht geven aan CS.

Bart van Eijk, omgevingsmanager en trekker van het thema bloeiende stationsomgevingen bij 
Metro en Tram, bijt het spits af tijdens het inhoudelijke onderdeel van de bijeenkomst. Hij stelt 
vast dat we met de Noord/Zuidlijn in een nieuwe fase terechtgekomen zijn; nu de bouw bijna 
afgerond is, richt de communicatie richting de reiziger/stakeholders zich niet meer op het 
concrete bouwen, maar op de beleving van de reiziger. Zo gaat de website hierzijnwij.nu 
binnenkort over naar wijnemenjemee.nl. De fysieke inrichting van de stationsomgevingen staat 
nu bovenaan de agenda. De gebiedsontwikkeling rond stations in Noord, Rokin en Europaplein 
is in volle gang.

De bedoeling is dat alle stations straks hun eigen – liefst 'Amsterdamse'- karakter krijgen, maar 
hoe realiseer je dat? Hoe sluit je per station aan op de lokale omgeving en hoe breng je 'boven' 
naar 'beneden'- en andersom? Met slimme inrichting/inzet van reclame, wayfinding en 
commercie is dit te realiseren, maar het is nog zoeken naar de juiste balans. Het GVB doet de 
exploitatie van de commerciële ruimtes op de stations en is de partij tussen de eigenaar (MET) 
en de retailers. Alexander ten Have is vanuit de GVB verantwoordelijk voor het aantrekken en 
contracteren van commerciële partijen, maar zoekt  'Amsterdamse' ondernemers die 
tegelijkertijd innovatief en toekomstbestendig zijn. 'We willen dat mensen de metro uitstappen 
en meteen weten: ik ben in Amsterdam. Géén eenheidsworst, maar een aanbod van 
authentieke, ambachtelijke producten en diensten. Het is lastig kaf van koren scheiden, omdat 
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er veel aanvragen komen en er vaak geen referentie of toetsingskader is.'

Volgens Cathelijne Hermans van het AEB is dat keurmerk er wél, in de vorm van 'Made in 
Amsterdam'- een parapluterm waaronder tal van Amsterdamse bedrijfjes zich verenigd hebben 
om te profiteren van gezamenlijke branding. 
Hermans licht het werk van de AEB toe: een netwerkorganisatie (stichting) die verbind tussen 
wat ze de 'triple helix' noemen: kennis – bedrijven – overheden. 'Wij zijn het oliemannetje, 
verbinden partijen en versnellen processen.

Na de voorstelronde, gaat het gesprek de diepte in aan de hand van een drietal pitches over 
achtereenvolgens reclame, commercie en wayfinding.

– RECLAME
Erik Bouma focust zijn pitch rondom die vragen: wat zijn de ambities met reclame, wat is het 
probleem, waar zit nog ruimte en wat zijn onze ambities?
Reclame in deze context gaat om niet-reisgerelateerde informatie op displays in de stations.
Wat er straks in de displays op de Noord/Zuidlijn-stations komt is nog onderwerp van discussie; 
gaan we het zelf invullen of aanbesteden? Bouma: 'Belangrijkste is dat het bijdraagt aan een 
aangenaam verblijf op de stations. Dat houden we constant in het achterhoofd; dit is een 
station voor reizigers, geen reclamefolder. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen op 
sommige plekken géén reclame toe te staan, ook al conflicteert dat soms met de eerste keuze 
van de exploitant. Dat heeft te maken met onze ambitie om het allereerst voor de reiziger een 
prettige omgeving te maken en houden.

Wat staat er nog open m.b.t. reclame: 
 exacte locaties
 het wel of niet aanbesteden van de schermen/displays
 ruimte voor lokale ondernemers
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De Coca-Cola's leveren de gemeente meer op, maar de gemeente heeft geld niet als 
belangrijkste doel. Juist om die beleving te optimaliseren, is een gevarieerd aanbod lokale 
merken gewenst. 

Marjan van de AEB noemt de zogeheten 'BIZ' (bedrijfsinvesteringszone) als mogelijke oplossing 
om 'boven' naar 'beneden' te trekken; hierbij slaat de lokale middenstand de handen ineen om 
gemeenschappelijke branding op de kaart te zetten. Als 51% van de ondernemers meedoet, 
betaalt de overige 49% ook mee, om freeriden te voorkomen. Een succesvol voorbeeld is de 
Haarlemmerdijk/-straat, waar winkeliers erin geslaagd zijn een gedeelde identiteit neer te 
zetten die herkenbaar is voor de buitenwereld. Op die manier zou je ook identiteit aan een 
station kunnen geven. Vraag van Marjan is of de straatmanagers – de Nel de Jager's van de stad 
– betrokken zijn. Erik zegt dat dit (nog) niet het geval is.

Marjan adviseert om Amsterdam Smart City bij de invulling van de digitale displays te 
betrekken, omdat zij ervaring hebben met vergelijkbare projecten. Dilemma is hoe deze partij 
geconsulteerd kan worden, zonder de markt te verstoren bij eventuele aanbesteding in de 
toekomst.

Ideeën:
 Amsterdam Smart City

 Platform Digitale interactieve communicatiesystemen consulteren 
(JC Decaux zit in netwerk, uitkijken voor marktverstoring!)

 Innovatieve aanbestedingsvorm zoeken
(waarmee expertise van JC Decaux wel kan worden gebruikt, maar hen 
niet uitsluit van deelname)

– COMMERCIE
Alexander legt uit waarom het logisch is dat het GVB verantwoordelijk is voor de invulling van 
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de commerciële units op zowel de bestaande (Oostlijn) als nieuwe (Noord/Zuidlijn) stations. 
'Het GVB beheert de meeste reizigersstations, kent de reiziger en worden ook 'afgerekend' op 
de leefbaarheid van de stations. Is het vies of onveilig, dan heeft dat direct invloed op ons 
imago.' 

Het inrichten van de commerciële units op de stations heeft voor het GVB drie doelen:
- het opkrikken van het imago van het station
 een verrassend, herkenbaar Amsterdams aanbod voor de reiziger
 het verhogen van de kwaliteit van het aanbod, waardoor het reizen makkelijk en leuker 

wordt. Reizigerstevredenheid moet omhoog. De verhoogde loyaliteit en 
reizigerstevredenheid zal moeten resulteren in een groei van het aantal reizigers en 
hogere commerciële inkomsten.

Het verdienen met de exploitatie van de units is volgens Alexander geen doel op zich, maar is 
wel nodig om te kunnen herinvesteren in de stations zonder afhankelijk te zijn van 
(rijks)subsidies.
Op zogenoemde 'high traffic' locaties hebben mensen weinig tijd, een belangrijke variabele bij 
het selecteren van geschikte ondernemers (het moet 'snel'). De ideale verdeling is een grote 
landelijke keten (b.v. AH, Hema) + een non-food retailer (b.v. AKO, Primera) + horeca (sterke 
voorkeur voor lokale invulling).  De eerste twee partijen zijn volgens Alexander de 
voedingsbodem voor het creeren van een vertrouwde omgeving en bieden de mogelijkheden 
voor een lokale ondernemer om te groeien; zonder die twee is succes van die laatste bijna 
onmogelijk. 
De grootste uitdaging voor het GVB is het vinden van geschikte lokale ondernemers. 'Wij krijgen 
heel veel aanbod, maar vaak zijn het bedrijven zonder duurzaam businessplan.' Door te werken 
met een concessiemodel is lage huur mogelijk, waardoor de units hopelijk als soort 'incubator' 
werken; een vliegwiel op nieuwe, innovatieve start-ups een kans te geven zich op de markt te 
bewijzen. Vooral de kleine units op Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat (30-60 m2) 
zouden hiervoor geschikt zijn, maar in de grote units in Noord (> 200 m2) is het volgens Marjan 
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(AEB) mogelijk om een soort foodhal te maken waar verschillende aanbieders samen zitten 
(vergelijk Landmarkt in Noord).
Het is een lastige balans, erkent Alexander: Met stationsontwikkeling kan geld verdiend worden, 
maar dat is niet een doel op zich. GVB wil het comfort en de beleving op de metrostations 
verbeteren en daarbij willen we tegelijkertijd nieuwe bedrijven een kans bieden.

 Ideeën: 
o Vraag opwerpen bij Made in Amsterdam, platform voor typisch Amsterdamse 

startups, die ook pop up-stores kunnen invullen in iAmsterdam-ruimte in 
nieuwe IJhal 

o Kennisinstellingen (voor Wibaustraat)
o Museumshop (voor Vijzelgracht)

– WAYFINDING
Hans Smit: nu worden zogeheten KNOP's (knooppunt-oriëntatiepanelen) gebruikt om mensen 
de weg te wijzen als ze uit stations komen. In station elf bewust voor gekozen niet te verwijzen 
naar eindbestemmingen, op paar grote publiekstrekkers (Arena, AMC, enz) na. Zwakke punt van 
dit systeem is dat je afhankelijk bent van verdere bewegwijzering buiten op straat. In 
Amsterdam (zwart-gouden bordjes) zijn die volgens Hans heel slecht vind- en leesbaar; hij was 
laatst in Londen en vond dat een inspirerend voorbeeld van hoe het ook kan. Daar worden 
reizigers aan de hand genomen op elke straathoek, zonder dat de bordjes de omgeving 
'vervuilen'.
Gekeken wordt nog naar een digitale aanvulling/app om mensen te helpen hun weg te vinden.

 Zichtbaar, leesbaar (hoe verder weg, hoe groter), contrast (blauw-wit)
 Bewegwijzering

o Statische borden verwijzen naar straten, uitgangen
o Dynamische panelen geven route-, lijn- en dienstregeling-informatie
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o Fysieke maatregelen om het station te kunnen vinden
 Eisen:

o Wayfinding (kleur etc.)
o Branding (metro-huisstijl + R-net)
o Geen specifieke bestemmingsinformatie, m.u.v. , grote publiekstrekkers
o Knop’s (knooppunt-oriëntatiepanelen) = td. Werknaam voor “i” 

(informatiepanelen)
 3D plaatje
 “pins” voor specifieke bestemmingen

o Vraag:
 Hoe kunnen de Knop’s en lokale bewegwijzering (van Verkeer & 

Openbare Ruimte) optimaal op elkaar inspelen voor duidelijke routing 
van mensen (m.n. buitenlandse toeristen, 55% van alle bezoekers)

o Ideeën:
 Werkbezoek aan London, waarop de “knop’s” geïnspireerd zijn en waar 

die ook een directe link hebben met goed zichtbare bewegwijzering tot 
en met de bestemming.

 Projectgroep De stad in balans richt zich op bezoekersstromen (flow in 
de stad), de spreiding ervan etc. 

 Een pilotgebied aanwijzen waarin V&OR en MeT gaan testen hoe 
optimale samenhang van knop’s + bewegwijzering uitpakt


