
B.Amsterdam verhuurt ruim 15.000 m2
Met de verhuur van de laatste ca 1.500 m2 aan NEWCRAFTGROUP is B.Amsterdam volledig gevuld. 

B.Amsterdam is gehuisvest langs de A10 in hetvoormalig IBM hoofdkantoor (de zwarte kubus) aan de
Johan Huizingalaan 763A teAmsterdam. 

Gebouweigenaar en mede-oprichter van B.Amsterdam,Timeless Investments, heeft het
kantoorgebouw (ca. 15.000m2) en naastgelegenhal (ca. 23.000m2 verhuurd aan PostNL) enkele
jaren terug volledig leeg inbezit gekregen.

“Met B.Amsterdam hebben we kansarme gebouwen in de Riekerpolder die meer dan 10
jaar structureel leeg hebben gestaan een nieuwe levenscyclus gegeven. Samen met
o.a. Wiechert Schenk van projectontwikkelaar COD hebben we destijds de traditionele
vastgoedbril moeten afzetten om tot nieuwe inzichten te komen over hoe nieuwe
generaties willen ondernemen en verblijven. Het creëren van een stad in een gebouw,
met al haar dynamiek, werd ons doel„
— Bas van Veggel // Timeless Investments

B.Amsterdam, gestart in 2014, is deels een co-work space, maar onderscheidt zich vooral door het
creëren, onderhouden en laten groeien van een community. Het ondersteunen en voeden van
ondernemerschap, hosten van events, alsmede het bouwen van bruggen tussen start-ups en multi-
nationals.

Mede-initiatiefnemers in B.Amsterdam, Ricardo van Loenen en Guus Meulendijks, hebben onder het
motto ’building business’ de ideale omgeving voor de bedrijven van de toekomst gecreëerd: “Alle
faciliteiten die startups nodig hebben, moeten voorhanden zijn in het pand. Uiteraard gelegen op een
gunstige locatie met werkplekken die flexibel en betaalbaar te huur zijn, met studio’s, meetingrooms
en toegankelijke horeca waar een fijne sfeer hangt. Maar bovenal een plek waar ondernemers elkaar
verder brengen en verrassende samenwerkingen ontstaan. Een omgeving waar creatieven elkaar
stimuleren om te groeien.

Inmiddels kijkt B.Amsterdam verder naar expansie binnen Amsterdam. Tevens zijn er plannen voor
het openen van een vestiging in New York. 

“De Gemeente Amsterdam is een belangrijke partner in het faciliteren van groei voor



initiatieven als B.Amsterdam. Het bouwen van een brug tussen Nederlandse en
Amerikaanse startups is een gezamenlijke ambitie„
— Bas van Veggel

Niet alleen beginnende ondernemingen zoals Adoptiq of accelerators zoals Startup Bootcamp zijn
geland in het warme nest van B.Amsterdam. Ook toonaangevende bedrijven als Heineken, PostNL,
PWC en IBM draaien innovatieprojecten en willen graag leren van de vernieuwende kijk op
ondernemen die startups hebben.

NEWCRAFT, digital & data accelerator, verliet haar villa's aan de Koningslaan in Amsterdam- Zuid
voor het grootste deel van de 4e verdieping in B-Amsterdam.

“Ruim 5 jaar geleden was onze verhuizing naar een villa aan het Vondelpark een
onverwachte stap, het later toevoegen van een tweede pand aan het Vondelpark al
helemaal. Maar we zijn het Vondelpark inmiddels ontgroeid. We zochten andere
energie, meer ruimte een meer vrijheid. We hebben alle locatie's in Amsterdam bekeken
en voelen ons voor de volgende fase het meest thuis in B.Amsterdam. We werken
samen met de grootste bedrijven van Nederland en voelen ons sterk verbonden met de
nieuwe generatie snel opkomende bedrijven. De energie van vernieuwing is voelbaar in
B en daar kunnen wij wat aan toevoegen, omdat wij een sterke relatie hebben met alle
beursgenoteerde bedrijven. Aangezien wij zelf natuurlijk ook een jong en fris bedrijf zijn,
gespecialiseerd in digitale acceleratie en data science, kunnen we deze twee werelden
makkelijk aan elkaar verbinden! En we kunnen er zelf verder groeien en dat is wat we
willen!„
— Martijn Haanappel // oprichter NEWCRAFT

B.Amsterdam ziet NEWCRAFT als een aanwinst voor B.Amsterdam aangezien de onderneming zich
juist tussen de werelden van start-ups, corporates, nieuwe- en oude economie beweegt. 

www.b.amsterdam www.newcraftgroup.com www.timeless.nl www.cod.nl

Nadere inlichtingen: 020-7234321



OVER B.AMSTERDAM

B. Amsterdam is met 18.000 m2 een van de grootste incubators ter wereld. Het is een ecosysteem voor
innovatie, educatie en groei en bouwt een brug tussen startups en corporates. Om groei te faciliteren biedt B.
Amsterdam zoveel mogelijk services en faciliteiten aan haar members. Je kunt er sporten en werken, naar
evenementen gaan en op de daktuin te zitten, wonen en studeren. Hiermee vervaagt de grens tussen wonen en
werken en biedt B. Amsterdam een poort tot en Nederlandse startup netwerk. B. Amsterdam is een initiatief van
Ricardo van Loenen, Guus Meulendijks en Bas van Veggel.
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