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Voorwoord
Van 26-29 oktober 2008 heeft een studiereis plaatsgevonden naar Istanbul, georganiseerd
door Amsterdam Airport Area (AAA). Gedurende een krachtig en compact tweedaags
programma heeft een delegatie van 27 directeuren en bestuurders uit de AmsterdamSchipholregio, allen betrokken bij gebieds-, luchthaven- en/of vastgoedontwikkelingen,
kennis kunnen maken met de metropoolregio Istanbul. Niet alleen als inspiratiebron, of als
concurrent van de Amsterdam Airport Area, maar vooral ook als leerschool. De focus van
het programma lag op de elementen metropoolontwikkeling, vastgoed en logistiek. Op
welke manier positioneert Istanbul zich in de wereld en welke projecten/ontwikkelingen
dragen hieraan bij? De delegatieleden zijn enerzijds middels toegesneden inleidingen
geïnformeerd over achtergronden en visie bij de diverse ontwikkelingen in Istanbul, en
anderzijds hebben zij deze met eigen ogen kunnen aanschouwen.
In dit document wordt een verslag gepresenteerd van de studiereis.
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Programmaoverzicht
Zondag 26 oktober 2008
09.30 - 09.45

Verzamelen op Schiphol, vertrekhal 3, balierij Turkisch Airlines

09.45 - 10.00

Check in

10.15 - 11.15

Kick-off meeting in VIP Lounge
Welkom door delegatieleiders Arthur van Dijk & Jaap Bond
Presentatie door Hans Luiten

11.40 - 16.05

Vlucht Amsterdam - Istanbul (TK 1952)

16.05 - 19.30

Aankomst op Atatürk Airport Istanbul
Welkomstdrankje in Sarniç (oude cisterne in Sultanahmet)
Transfer naar hotel

20.00

Diner in restaurant Istiklal Meyhanesi

Maandag 27 oktober 2008
08.00

Ontbijt in Marmara Pera hotel, zaal Pera Pix
Presentatie door de heer Onno Kervers, Nederlandse Consul Generaal

09.00 - 10.00

Presentatie door Prof. M. Guvenç
Introduction Istanbul 'Historic Development & Urban Morphology'

10.00 - 10.15

Lopen naar IMP

10.15 - 11.30

Presentatie door IMP, Istanbul Metropolitan Municipality Mayor's Office
Metropolitan Planning and Urban Design Center
Onderwerp: 'Masterplanning Istanbul'

11.30 - 12.15

Bus transfer naar lunchrestaurant Venge

12.15 - 13.15

Lunch @ Venge

14.30 – 16.00

Presentatie door Multi Real Estate, de heer Mehmet Ali Ersoy
Introduction to real estate market and developments

15.00 – 16.00

Bezoek megamalls Kanyon & MetroCity

16.00 - 16.45

Bus transfer naar hotel

16.45 - 17.45

Vrije tijd

17.45 - 18.00

Lopen vanaf hotel naar Nederlands Consulaat

18.00 - 20.00

Cocktail Receptie op Nederlands Consulaat

20.00

Diner in restaurant Mikla

Dinsdag 28 oktober 2008
06.30 - 08.30

Ontbijt in Marmara Pera Hotel

08.45 - 09.00

Lopen naar IMP

09.00 - 10.15

Presentatie door IMP, Istanbul Metropolitan Municipality Mayor's Office
Metropolitan Planning and Urban Design Center
Onderwerp: 'Istanbul logistics hub'

10.15 - 10.30

Lopen naar hotel

10.45 - 11.45

Presentatie door Logiturc, de heer Kerem Uçok
Onderwerp: developments in logistics business parks & real estate

11.45 - 14.00

Transfer naar Marmaray project
Picknick lunch op Camlica heuvel

14.00 - 16.00

Presentatie en bezichtiging DLH Marmaray Regional Directorate
Marmaray tunnelproject

16.00 - 16.30

Transfer naar oude stad per ferry

16.30 – 18.45

Rondleiding in oude stad

18.45 - 19.30

Transfer naar Kabatas yacht dinnercruise

19.30 – 23.00

Dinnercruise op Bosporus

Woensdag 29 oktober 2008
08.30 - 08.00

Ontbijt in Marmara Pera Hotel

08.30 - 10.00

Bustransfer naar Ambarli Port

10.00 - 11.15

Presentatie en bezichtiging Ambarli Port

11.15 - 11.45

Bustransfer naar Atatürk Airport Istanbul

11.45 - 13.50

Check in
Rondleiding op Atatürk Airport door TAV airport management

13.50 - 16.40

Vlucht Istanbul - Amsterdam (TK 1953)

Reisverslag
Zondag 26 oktober
Om half tien in de ochtend verzamelen de delegatieleden zich op Schiphol bij de Turkish
Airlines balie. Na check-in wordt de groep welkom geheten in de nieuwe VIP Lounge
achterin vertrekhal 3, waar AAA met dank aan Schiphol Real Estate gebruik van kon
maken voor de kick-off meeting. Delegatieleiders Arthur van Dijk en Jaap Bond heten de
deelnemers aan de studiereis welkom. Hierna geeft Hans Luiten, wethouder van de
Gemeente Zaanstad en tevens oud-leraar geschiedenis, een presentatie over de
historische ontwikkeling van Istanbul/Turkije. Deze presentatie eindigt met een aantal
prikkelende vragen waarop het antwoord de komende dagen kan worden gezocht. De
delegatie vliegt met Turkish Airlines en arriveert rond vijf uur ’s middags op Ataturk
International Airport. Helaas regent het daar pijpenstelen, waardoor de geplande
stadswandeling beperkt wordt tot een welkomstdrankje in een oude cisterne. Per
touringcar wordt de groep daarna naar hotel Marmara Pera gebracht om in te checken en
op te frissen. ’s Avonds wordt gedineerd in restaurant Istiklak Meyhenesi, in Turkse
taverna-sfeer.
Maandag 27 oktober
Het programma op maandag start om 08.00 uur met een ontbijt in de besloten Pera Pix
zaal. Om 08.30 uur wordt de groep welkom geheten door de Nederlandse Consul Generaal
in Istanbul, dhr. Onno Kervers. Hij geeft een korte introductie op het leven en werken in
Istanbul, en de werkzaamheden van het Nederlands Consulaat. Na het welkomstwoord
door dhr. Kervers krijgt de groep een presentatie van Prof. Murat Güvenç. Güvenç is
hoogleraar op de Bilgi Universiteit en specialist op het gebied van de lange termijn
ontwikkeling van Istanbul. Ter ondersteuning van zijn verhaal toont hij een recent
ontwikkelde film waarin een veelheid aan data over de stad worden getoond. Hij licht
vervolgens de economische en stedelijke ontwikkelingen in Istanbul toe die hebben
geresulteerd in de stad van vandaag. Hij sluit af met een korte visie op de toekomst en de
belangrijkste projecten hierin.
Na de presentatie van dhr. Guvenç kan de
groep de straat oversteken naar het
tegenovergelegen Istanbul Metropolitan
Planning center (IMP). Het IMP is een
adviesorgaan voor de Istanbul
Metropolitan Municipality (IBB) en
rapporteert direct aan de burgemeester
van de metropool Istanbul. Het center
huisvest diverse specialisten die zich
tezamen buigen over de ontwikkeling van
de metropoolregio Istanbul en de
projecten die deze ontwikkeling
ondersteunen. Op deze maandagochtend
krijgt de delegatie een presentatie van
Dhr. Ozdemir Sonmez (urban & regional
planning dept. director IMP) en dhr. Ulas Akin (national & regional planning dept.) over
het thema ‘Istanbul Metropolitan Development’.
De vele indrukken uit de presentatie van IMP worden
uitgebreid besproken tijdens de lunch in restaurant
Venge. Dit restaurant is gelegen in het kantorendistrict
Levent, aan de Europese zijde van de stad. Deze wijk
groeit uit tot het nieuwe zakencentrum van Istanbul.
Hier hebben hoofdkantoren van Turkse ondernemingen
zich gevestigd en zijn winkelcentra boven de
metrostations (Levent en Levent 4) gebouwd. In Levent

bevinden zich de hoogste wolkenkrabbers van
Istanbul. Na de lunch krijgt de delegatie informatie
over de vastgoedmarkt en retailmarkt in Istanbul
tijdens een presentatie van dhr. Mehmet Ali Ersoy
van Multi Development. Multi is één van de
grootste ontwikkelaars van winkelcentra in Turkije.
Het soort winkelcentra dat ook in Levent is
ontwikkeld. Twee ervan, MetroCity en Kanyon,
worden door de groep bezocht.

Na bezoek aan de winkelcentra keert de groep terug naar het hotel voor een uurtje vrije
tijd. Om 18.00 uur vertrekt men te voet naar het Nederlands Consulaat voor een Business
Cocktail. Dit consulaat bestaat al meer dan 300 jaar en is het oudste bezit van
Binnenlandse Zaken in de wereld. Het prachtige gebouw is centraal gelegen aan de drukke
Istiklal Caddesi, maar door haar opzet tegelijkertijd een oase van rust in de winkelstraat.
Tijdens de cocktail receptie heeft de delegatie ervaringen uit kunnen wisselen met elkaar
en de aanwezige Nederlanders werkzaam in Istanbul. Tevens is de gelegenheid gebruikt
om de sprekers van het Istanbul Metropolitan Planning center (IMP) voor deze receptie uit
te nodigen, om met hen nader door te spreken over metropolitane en logistieke
ontwikkelingen in Istanbul, raakvlakken met de Amsterdamse regio en mogelijke
toekomstige samenwerking. Deze succesvolle eerste dag van het programma werd
afgerond met een diner in restaurant Mikla, met prachtig uitzicht over de nachtelijke
skyline van Istanbul.
Dinsdag 28 oktober
Na het ontbijt op dinsdagochtend brengt de groep opnieuw een bezoek aan het Istanbul
Metropolitan Planning Centre (IMP) aan de overkant van de straat. Deze ochtend geeft
dhr. Metin Çançi een toelichting op ontwikkelingen in de logistiek van Turkije in het
algemeen, en Istanbul in het bijzonder. Binnen zijn presentatie laat hij o.a. de strategieën
en ontwikkelingen in de havens en luchthavens aan bod komen, evenals de verwachte
impact van de ontwikkeling van de Marmaray tunnel. De heer Çançi is de logistieke expert
van het IMP. Naast zijn betrekking daar is hij ook werkzaam op de Faculteit Economie van
de Okan Universiteit in Istanbul.
Het tweede deel van de ochtend krijgt de delegatie een presentatie van dhr. Kerem Uçok
van Logiturc. Logiturc is een B2B investeerder, vastgoed- en projectontwikkelaar gericht
op logistiek en industrieel vastgoed. Met de Logiturc Parks is deze onderneming één van
de marktleiders in Turkije. Het grootste project wordt nu ontwikkeld nabij de tweede
luchthaven aan de Aziatische zijde van Istanbul. Logiturc wil op termijn multimodale
oplossingen door in te spelen op ontwikkelingen in de haven en met benutting van de
Marmaray tunnel.
Na de presentaties vertrekt de delegatie per
bus richting de Aziatische zijde van Istanbul
(Anatolië). Er wordt een tussenstop
gemaakt voor een picknick op de Camlica
heuvel. Deze heuvel was vroeger een
populaire picknickplaats voor de Harem
meisjes. De locatie biedt een prachtig
uitzicht over de Bosporus en de Europese
zijde van de stad. Het weer is ons deze dag
goed gezind, en de lunch kan dus met een
stralend zonnetje en helder uitzicht in
ontspannen sfeer worden genoten.

Het middagprogramma bestaat deze dag uit een bezoek aan het hoofdkantoor van DLH
Marmaray Regional Directorate, belast met het grootste en belangrijkste infrastructurele
project in Istanbul, het Marmaray
tunnelproject. Marmaray is ’s werelds
diepste onderwatertunnel en beoogd via de
Bosporus Europa en Azië met elkaar te
verbinden. De naam relateert aan de zee
van Marmara en het Turkse woord voor
spoor, ray. De tunnel onder de Bosporus
zelf is 23,6 kilometer en daaraan wordt 63
kilometer geüpgrade bestaand spoor
gekoppeld tussen Gebze en Halkali. Na
opening zal het percentage forenzen per
trein na Tokyo en New York het hoogste ter
wereld zijn. ’s Nachts zal het spoor worden
ingezet voor goederenvervoer. Het project
staat voor bijzondere uitdagingen, zoals de
omgang met opgravingen uit het Byzantijnse Rijk, alsmede de sterke stroming in de
Bosporus. Investeringsbanken uit Europa en Japan financieren de bouw en na opening zal
Turkije de bouwkosten terugbetalen. De delegatie van AAA krijgt eerst een presentatie
over het project, en daarna worden per bus nog twee belangrijke bouwsites bezocht.
Op verzoek van de delegatieleden keren we na afloop van het bezoek aan het Marmaray
project niet terug naar het hotel, maar wordt er een stadswandeling gemaakt in het
Sultanahmet gebied (de ‘oude stad’). Er wordt o.a. een bezoek gebracht aan de Blauwe
Moskee. Om zeven uur wordt de delegatie per bus naar de Kabatas haven gebracht, waar
een privé boot klaarligt voor een dinnercruise op de Bosporus.

Woensdag 29 oktober

Woensdag is alweer de laatste dag van de
studiereis. ’s Ochtends wordt nog ontbeten in het
hotel en daarna uitgecheckt. Per bus vertrekt de
delegatie richting de haven van Ambarli. Hier
wordt men welkom geheten door dhr. Gurdal
Karadeniz, General Manager van Altaş Ambarli
Port Facilities Trade Co. Inc. Deze organisatie is
verantwoordelijk voor de coördinatie, planning en
organisatie van de diensten van de Ambarli
haven. Onder dit
havenmanagement
vallen de zeven
havens van
Ambarli met eigen terminal operators, rederijen en
wegtransport. Ambarli is de grootste haven van Turkije met
een omzet van USD 1,3 miljard en is volledig privaat. Het is
een relatief nieuwe haven en ontwikkeld vanaf 1985. Na
afloop van de presentatie krijgt de delegatie een korte tour
door één van de haventerminals.
Aan het eind van de ochtend vertrekt de delegatie richting Atatürk International Airport
voor de terugvlucht naar Amsterdam. Atatürk Airport is de belangrijkste internationale
luchthaven van Istanbul. De luchthaven ligt in Yeşilköy, 24 kilometer ten westen van de
stad. Toen het gebouwd werd, lag de luchthaven ver buiten de stad. Inmiddels ligt zij
binnen de stadsgrenzen. De luchthaven bestaat uit een internationale terminal (A), een
domestic terminal (B) en een cargo terminal (C). De huidige domestic terminal is de
voormalige internationale terminal. De internationale terminal is nieuw. De luchthaven is
met 730,000 ton vracht en 25 miljoen passagiers de dertigste luchthaven ter wereld. De
groei is echter - met een verdubbeling in de afgelopen vijf jaar - zeer sterk en leidt tot
capaciteitsproblemen op termijn. Bij aankomst op de luchthaven krijgt de groep nog een
korte tour door de internationale terminal, begeleid door TAV, de investeerder en operator
van de luchthaven. Daarna vertrekt de delegatie met Turkish Airlines weer terug naar
Amsterdam waarmee de studiereis ten einde is gekomen.
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