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Er was eens...























Tijden veranderen,

wensen veranderen



Twee perioden

1960 - 2000 : één eigenaar, één gebruiker

2000 - nu       : meerdere eigenaren, vele gebruikers (multi stakeholder)

● 10+ eigenaren: Media Park Enterprise, Beeld en Geluid, BNNVARA, NTR, VPRO, NPO, NOS, Hill 

Top 3 (RTL), en Commissariaat voor de Media, Zinc RE  (AVROTROS), KPN, CellNext Telecom, …

● 100+ bedrijven

● 6000+ mediaprofessionals



Mondige mensen:

● Environmental

● Social

● Governance

“Groene taxonomie” voor EU geld.

Alle grote tech platformen zien dit.

Sign of the times







Kortom

We werken in een multi-stakeholder Media Park.

We leven in een wereld waarin nieuwe stakeholders nieuwe eisen stellen.

De materie is complex, oplossingen worden niet meer gevonden op ‘één as’.



Een economisch duurzame media-industrie

Is een ecologisch duurzame media-industrie.

Is een sociaal duurzame media-industrie.

Is een bestuurlijk duurzame media-industrie.



Samenwerken is de sleutel

Verduurzaming kun je zien als een technische uitdaging

Om ieders werkplek en bijdrage binnen het Media Park de kwaliteit te geven die een 

volgende generatie van ESG vraagt, is samenwerking een noodzaak.



Zij geven het voorbeeld



Voorbeeld gebied johan cruyff arena

Hier moet ik nog voor bellen

Using the stadium for the benefit of society

As an energy source for the surrounding event and office buildings

Environmental, mobility

Digital twin idea

Export knowledge to other stadiums and to cities



Voorbeeld gebied den haag

Beatrixkwartier den haag

Of deze:

https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/projecten/projecten-algemeen/amsterdam-

zuidoost-circulair-door-logistiek-slim-samenwerken.html





Liander Duiven



De kans voor het Media Park



Duurzame maatregelen nu

Compact  maar concreet:

● biodiversiteit op het Media Park - het biodiversiteitswandelpad

● Stadsfonds Media Park fondsgebied

● inkoop van ‘Europese Wind’ (Media Park Enterprise) en

aanbesteding => Greenchoice (NPO en NOS)

● zonnepanelen op VPRO, NET3, NPO, en Media Park Enterprise 

(SDE subsidie verleend, aanleg moet nog)



Duurzame maatregelen straks

Groot en complex:

● de verduurzaming van het warmte-

koudenet op het Media Park

● hergebruik van restwarmte van 

datacenters

● het Media Park als aantrekkelijke

werklocatie

● een smart-grid stroomnetwerk met 

laadcapaciteit, noodstroom, 

zonnepanelen

● een Groeifondsaanvraag?
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Media Park Campus 2030

Een Utopia van talent, innovatie en bedrijvigheid:

● versterken van de mediasector in de volle breedte

● toevoegen/verrijken van innovatiekracht en toepassingen

● kennishub, onderwijs, vernieuwing en talentontwikkeling

● modal shift genereren, verminderen autodruk

● campusvorming stimuleren

● realiseren verduurzamingskansen



Het Media Park Collectief

Tot 2000 was het MediaPark als vanzelfsprekend een collectief. 

Vanaf 2000 teerden we op het gezamenlijke gevoel van het verleden. Maar er is veel veranderd.

Nu we een multi-stakeholder park zijn  is er een noodzaak voor een echt collectief.

Een ‘volkstuinvereniging’ van eigenaren en gebruikers. Voor kleine en voor grote plannen.

Om als multi-stakeholder Media Park te kunnen acteren op een ESG-toekomst. 



Het Media Park leeft om mensen te 

verbinden.

Laten we dus ook gebouwen, mensen 

en energie verbinden voor een 

duurzame media toekomst.



Stappen naar het collectief



Hoe komen we tot het Media Park Collectief?

Er samen toe besluiten…

Het doen.



De tijdreis gaat door. 

Samen maken we van het Media 

Park een future proof ecosysteem.

Sluit je aan op het grid.


