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infographics 
De natuurlijke aanwas, het  
binnenlands migratiesaldo en 
het buitenlands migratiesaldo  
in Amsterdam.
Bron: Bureau Onderzoek &  
Statistiek
Natural population growth,  
net domestic migration and  
net international migration for 
Amsterdam.

  natuurlijke aanwas
natural population growth

  binnenlands migratiesaldo
net domestic migration

  buitenlands migratiesaldo
net international migration
      de stad in immigration
   de stad uit emigration

kaart
Voor de verdere ontwikkeling 
van de stad is het belangrijk te 

blijven werken aan stad zijn, 
stad verbeteren én stad maken. 
Kaart: DRO
For the city’s ongoing develop-
ment it is important to continue 
working on being a city, improv-
ing the city and making the city.

  ov-knooppunt public trans-
port hub
1 stad maken making city

  uitbreiding-uitleg  
expansion-extension

  transformatiegebieden: 
toevoegen nieuwe functies 
transformation zones: addition 
of new functions

   ontwikkelen in bestaand 
stedelijk gebied (locatie initia-
tief) development within the 
existing urban footprint (location 
indicative)
2 stad zijn being a city

  beheer, onderhoud en 
exploitatie management,  

maintenance and exploitation
3 stad verbeteren improving 
the city

  focusgebied Hervorming 
Stedelijke Vernieuwing new-
style urban renewal focus area

   transformatie kantoor- 
gebouwen (locatie indicatief)  
repurposing of office buildings 
(location indicative)
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De Dienst Ruimtelijke Ordening is  
onderdeel van de OntwikkelingsAlliantie 
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De ruimtelijke sector is op zoek naar nieuwe  
manieren van ontwikkelen, waarmee we als gemeente 
samen met partners in de stad een beter antwoord 
kunnen formuleren op ruimtelijke vragen uit de stad. 
Daarbij denkt de gemeente ook bewust na over een 
herdefiniëring van haar rol en taken. In deze context 
wordt het Strategisch Plan opgesteld.

Het Strategisch Plan wordt een uitwerking van  
Structuurvisie 2040 en biedt een afwegingskader  
voor ruimtelijke investeringen en inspanningen voor 
de komende tien jaar. Afwegingen en dilemma’s  
die hierbij spelen gaat de gemeente de komende 
maanden bespreken met andere investerende partijen 
in de stad. Het doel is om er een gezamenlijk stuk  
van te maken. Daarbij worden samenwerking en een 
gebiedsgerichte strategie gezien als mogelijke oplos-
singsrichtingen voor de ontwikkeling van Amsterdam.

In dit nummer verder aandacht voor twee meningen 
van buiten over investeren in de stad. Econoom  
Paul Tang betoogt dat we toe moeten naar een 
omslag in de beoordeling en inrichting van stedelijke 

investeringen. Meer rendement en meer flexibiliteit 
zijn daarbij kritische succesfactoren, waarbij we naast 
scherpere financiële afwegingen vooral aandacht 
moeten hebben voor een maatschappelijke kosten-
batenanalyse.

Ontwikkelaar en investeerder Nicole Maarsen onder-
schrijft het belang van samenwerking en gebieds-
gericht opereren. Ze benoemt een aantal ingrepen  
die bestaande problemen, zoals het stilvallen van  
de woningbouwproductie, kunnen oplossen. Het gaat 
om het maken van scherpere keuzes waarmee we 
maximaal rendement kunnen halen uit de huidige  
middelen. Ze ziet daarbij veel kansen voor Amsterdam. 

Een positieve afsluiting die we helemaal onder-
schrijven, en mee willen nemen in het doel van deze 
Plan Amsterdam: de stad informeren en uitnodigen 
voor een gesprek waarin we gezamenlijk de toe-
komstige ontwikkeling van Amsterdam vormgeven. 

De redactie

Agenda voor gesprek met 
investeerders in de stad

1

1 Veel mensen zoeken een plek 
in Amsterdam.
Foto: Edwin van Eis
There are plenty of people search-
ing for a spot in Amsterdam.

Auteurs van dit nummer:
Rick Vermeulen 
Paul Tang
Nicole Maarsen
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Investeren in  
de stad
Rendement in de ringzone
door Rick Vermeulen   rick.vermeulen@dro.amsterdam.nl
 

Dit is de primaire aanleiding voor het maken van een 
Strategisch Plan. In dit plan worden ruimtelijke strate-
gieën en projecten tot 2020 met elkaar in verband 
gebracht om zo investeringen integraal en stadsbreed 
te kunnen afwegen. Bescheidenheid is echter gepast. 
Steeds verder dringt het besef door dat de rol van  
de overheid de komende jaren minder bepalend zal 
zijn dan in de afgelopen decennia. Daarmee is het 
Strategisch Plan ook een zoektocht naar de kerntaken 
van de gemeente en hoe deze op een nieuwe manier 
ingevuld kunnen worden.

Werken aan de stad
Het werken aan de ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad kan worden onderverdeeld in stad zijn, stad  
verbeteren en stad maken.

Stad zijn gaat om het beheer, onderhoud en 
exploitatie van de bestaande stad: om het ophalen 
van vuilnis, onderhoud van wegen, schoonhouden van 
de openbare ruimte, exploitatie van maatschappelijke 
voorzieningen en openbaar vervoer.

Stad verbeteren gaat om het repareren van tekort-
komingen in de stad en het verhelpen van achter-
standen. Traditioneel speelt stedelijke vernieuwing 
een grote rol. Recent vormen ook leeglopende kantoor-
gebieden en het energiezuiniger maken van de woning-
voorraad een grote uitdaging. Ver- en nieuwbouw 
moet energiezuinig en binnenkort zelfs energieneutraal 
om de woonlasten betaalbaar te houden.

Stad maken gaat om het toevoegen van nieuwe 
gebieden aan de stad en het transformeren en  
intensiveren van het bestaande. Amsterdam heeft een 
rijke traditie in stad toevoegen, van de grachtengordel 
via het Algemeen Uitbreidingsplan tot aan IJburg.  
De laatste jaren speelt de verdere ontwikkeling van 
bestaande stukken stad een steeds grotere rol.

>

Rick Vermeulen werkt vanuit DRO samen met 
andere diensten in de ruimtelijke sector aan het 
Strategisch Plan. Op dit moment is een tussen
product klaar, Investeren in de stad. Dit stuk biedt 
een afwegingskader en een agenda met voorstellen 
voor gerichte investeringen en inspanningen in de 
stad voor de komende tien jaar.

Als hoeder van de publieke zaak heeft de
gemeente een brede verantwoordelijk-
heid in de stad. In tijden van crisis dient 
deze misschien nog wel meer dan anders 
te worden genomen. Tegelijkertijd  
noodzaakt een crisis tot heroverweging 
van taken en het maken van scherpere 
keuzes.
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1 Werken aan de ruimtelijke 
ontwikkeling van de stad omvat 
onder meer onderhoud en  
verbetering van de openbare 
ruimte. 
Foto: Marjolijn Pokorny
Working on the city’s spatial  
development involves, among 
other things, the maintenance 
and improvement of public 
space.

2 In het Algemeen Uitbreidings-
plan uit 1934 was al sprake  
van ‘stad maken’ door nieuwe 
stukken stad toe te voegen,  
onder meer in zuidwestelijke 
richting. 
Bron: DRO
The General Extension Plan from 
1934 already involved ‘making 
city’ by adding new urban  
districts, including expansion  
to the southwest.

3 De gemeente werkt aan de 
ruimtelijke ontwikkeling van de 
stad door onder meer achter-
standswijken aan de pakken, 
bijvoorbeeld in Nieuw-West 
waar oudbouw plaats heeft  
gemaakt voor nieuwbouw. 
Foto: Edwin van Eis
The city is working on its  
spatial development by tackling 
disadvantaged neighbour-
hoods, for example here in 

Nieuw-West, where dated  
properties have made way for 
new development.

1

2 3
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Amsterdam heeft de afgelopen jaren op al deze taken 
breed ingezet. De gemeente heeft een fijnmazig  
ov-netwerk geëxploiteerd, straten, bruggen en parken 
netjes gehouden en service verleend via stadsdeel-
kantoren en wijkservicepunten. Achterstandswijken  
in met name Zuidoost en Nieuw-West werden aan-
gepakt, vaak door middel van grootschalige sloop 
voor nieuwbouw. Leegstaande kantoren worden 
getransformeerd tot kluswoning of hotel en corporaties 
investeren in het energiezuiniger maken van hun 
woningvoorraad. Tegelijkertijd transformeerden de 
zuidelijke IJ-oevers tot een aantrekkelijk woonmilieu 
met nieuwe grootstedelijke voorzieningen. Hoewel 
meer geleidelijk en met minder grootschalige ingrepen, 
transformeerde ook een groot deel van de woon-
wijken binnen de ring en onder het IJ tot aantrekkelijke 
stedelijke woonmilieus met een divers voorzieningen-
niveau. Parken, pleinen en straten werden opgeknapt. 
Recent werd de beslissing genomen tot het starten 
met IJburg Tweede Fase.

Hierdoor heeft Amsterdam zich de afgelopen decennia 
ontwikkeld tot een internationaal concurrerende 
metropool en het economisch hart van Nederland.  
De bevolking nam gemiddeld met tienduizend in - 
woners per jaar toe en bedrijven uit binnen- en buiten-
land vestigden zich in de hoofdstad, aangetrokken 
door een hoogopgeleide arbeidsmarkt. 

Ambitie 2040
De Structuurvisie 2040 die in februari 2011 werd vast-
gesteld had als doel deze ontwikkeling door te trekken: 
een brede ambitie in stad zijn, verbeteren en maken 
op termijn leidend tot een economisch sterke en duur-
zame metropool. Cruciaal zijn nog altijd de succes-
factoren uit het verleden: investeren in bereikbaarheid 
en openbare ruimte, het aantrekken van talent door 
verdichting en transformatie en investeren in sociaal 

zwakke wijken. Daarbovenop kwam een versterkte 
ambitie voor duurzaamheid en energiezuinigheid.  
De economische crisis heeft echter gevolgen voor de 
gemeentelijke investeringsruimte en de vastgoed-
markt. Hoewel de investeringen van de afgelopen 
jaren een gunstige uitgangspositie bieden, is het de 
vraag of deze ambities kunnen worden verwezenlijkt. 

Perspectief tot 2020
Voor de korte termijn liggen veel budgetten en  
investeringen vast en loopt een groot aantal projecten 
door. De komende tien jaar investeren Rijk, regio en 
gemeente zo’n tien miljard in regionale en stedelijke 
infrastructuur. De Noord/Zuidlijn en Westrandweg 
worden opgeleverd, de zuidelijke ringweg A10 wordt 
ondergronds gebracht en er wordt flink geïnvesteerd 
in regionale bereikbaarheid over weg en spoor.  
Transformatie biedt op veel plekken een adequaat 
antwoord op kantorenleegstand. Verschillende  
budgetten voor stedelijke vernieuwing worden tot 
2014 gebundeld in enkele focusgebieden. Voor de 
periode daarna drogen deze gelden grotendeels  
op en wordt gewerkt aan een nieuwe, meer vraag-
gerichte aanpak. Ook in de openbare ruimte wordt 
geïnvesteerd in onderhoud en verbetering: zie de  
nog altijd talrijke wegopbrekingen en omleidingen in 
de stad. Woningen worden energiezuiniger gemaakt. 
De komende jaren gaat de parade aan openingen van 
culturele instellingen gewoon door. 

Voor woningbouw zijn voldoende locaties beschikbaar. 
De projectenkaart van Amsterdam laat een lappendeken 
aan bouwprojecten zien en de stad heeft honderden 
miljoenen gestopt in het verwerven en bouwrijp 
maken van grond. Daar kan begonnen worden!  
Door verminderde bestedingsruimte van met name 
corporaties en ontwikkelaars worden deze locaties 
echter steeds minder benut. Hierdoor blijft rendement 

4
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4 Woningbouwlocaties in 
Amsterdam. 
Kaart: DRO
Space for residential construction 
in Amsterdam.

  beschikbare woningbouw-
locaties available space for  
residential construction

5 Als startend wethouder  
Financiën stelde Wibaut bijna 
honderd jaar geleden een  

sobere begroting voor. Ook nu 
is het cruciaal geld zo efficiënt 
mogelijk uit te geven. 
Foto: Rick Vermeulen
As a newly appointed Alderman 
for Finance, Floor Wibaut  
proposed an austere municipal 
budget almost a century ago: 
‘The City can spend the self
same guilder just once.’ Now, 
too, it is crucial that money is 
spent as efficiently as possible. 

6 In Overamstel verrijst het 
Amstelkwartier, een nieuwe 
woonwijk aan de Amstel.  
De wijk wordt gebouwd op een 
plek waar tot nu toe bedrijven 
waren gevestigd. 
Beeld: DPI Animation House
The Amstel Quarter, a new  
residential district on the banks 
of the River Amstel, is currently 
under construction in Over
amstel. It is being built on a site 

that was previously occupied by 
businesses.

op gedane investeringen uit en komen ook gemeente
lijke budgetten, met name uit het Vereveningsfonds, 
onder druk te staan. Bovendien leiden teruglopende 
inkomsten uit gronduitgifte tot minder ruimte voor 
investeringen in openbare ruimte en infrastructuur. 
Ook andere fondsen die worden ingezet voor de  
aantrekkelijkheid van wijken en buurten lopen de 
komende jaren terug of worden geschrapt. Dit noopt 
bijvoorbeeld tot nadenken over hoe om te gaan met 
de kwetsbaarste delen van de stad als het Investerings
budget Stedelijke Vernieuwing in 2014 ophoudt te 
bestaan.

Op korte termijn leidt dit alles tot het schrappen,  
faseren en versoberen van projecten. Dit gebeurt op 
verschillende plekken in de stad. De ambities van de 
structuurvisie zijn hierdoor echter niet direct in gevaar. 
Op de middellange termijn ligt dit anders. De woning
bouwproductie komt langzaam tot stilstand. Doordat 
mensen vanwege onzekerheden op de woningmarkt 
minder geneigd zijn een woning te kopen, krijgen 
anderen hun woning niet verkocht en stokt de door
stroming. Gevolg: het wordt steeds lastiger voor 
nieuwe Amsterdammers om een plek in de stad te 
bemachtigen. Dit leidt tot de paradoxale situatie dat 
Amsterdam nog altijd een aantrekkelijke locatie is 
voor jong hoogopgeleid talent maar dat deze geen 

plek kunnen vinden. Bovendien is het door terug
lopende inkomsten steeds lastiger rond nieuwe 
woningen een aantrekkelijk stedelijk milieu te creëren. 

Dit is overigens niet enkel voor Amsterdam een  
probleem. De aanwas in buurtgemeenten wordt 
vooral gevormd door voormalige instromers in 
Amsterdam die in een nieuwe levensfase een ruimer 
en rustiger woonmilieu opzoeken. Dit regionale  
roltrapmodel maakt dat een stagnatie van de instroom 
in Amsterdam ook met een vertraging in de regio 
voelbaar is. Hiermee dreigt de belangrijkste motor 
achter de regionale economische groei van de af
gelopen jaren stil te vallen. Ook bedrijven kwamen 
immers op deze aanwas van nieuw talent af. Als de 
instroom stokt, dreigt een negatieve spiraal. 

Beter benutten en bundelen
Teruglopende investeringsruimte betekent dat iedere 
euro zo efficiënt mogelijk moet worden ingezet. 
Wibaut zei het al: de gemeente kan dezelfde gulden 
maar eenmaal uitgegeven. Het is dus zoeken naar  
wat met welke investering het hoogste financieel en 
maatschappelijk rendement oplevert. Dit betekent het 
bestaande zo goed mogelijk benutten en investeringen 
zo veel mogelijk bundelen. Beter benutten gaat bij
voorbeeld om het verzilveren en zo efficiënt mogelijk 
gebruiken van reeds gedane investeringen in onder 
andere stedelijke vernieuwing, openbare ruimte, 
grondexploitaties en infrastructuur. Maak af waar je  
al geld in hebt gestoken! Dit pleit voor ingrepen in  
het kader van stad verbeteren en ontwikkelen boven 
nieuwe stukken stad toevoegen. Het concentreren  
van investeringen wordt belangrijker nu er vanuit grond
exploitaties minder geld is om in de kwaliteit van het 
gebied te steken. Dit kan worden gecompenseerd 
met andere budgetten voor bijvoorbeeld groen of 
mobiliteit en door ingrepen die een verbetering tot 
stand moeten brengen te combineren met nood
zakelijk onderhoud. Doe dat wat je doet ook goed!

Toekomstige groei mogelijk maken
Om ook op de langere termijn een verdere ontwikkeling 
van de stad mogelijk te maken is echter meer nodig. 
Hoewel er voor de komende jaren voldoende ontwikkel
locaties beschikbaar zijn, is dit niet voldoende om aan 

>
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7a-c  De gebieden binnen de 
ring, in de ringzone en buiten 
de ringzone verschillen in  
sociaal en economisch opzicht 
van elkaar wat de investerings-
keuzes in de ruimtelijke  
ontwikkeling voor een gebied 
beïnvloedt. 
Kaarten: DRO
The areas within the ring road 
(Amsterdam’s orbital motorway), 
in the ring road’s vicinity and 

outside the ring road are socially 
and economically distinct, which 
influences the investment choices 
for their spatial development.

  projectlocaties project 
locations

  stedelijke vernieuwing
urban renewal

   leegstand vacant
   braakliggend terrein

undeveloped land

   zelfbouwkavel self-build 
plot

   NS station railway station
   metrohalte Noord/Zuidlijn 

North/South Line metro station
 stadstraat te ontwikkelen/

stimuleren development/propa-
gation of a future ‘city street’

  investering tramlijn 
investment in tramway

  investering autoweg 
investment in motorway

7a

7c
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7b

de geraamde regionale woningbehoefte te voorzien: 
300.000 woningen tot 2040 waarvan een aanzienlijk 
deel in Amsterdam. 

 
Na 2020 zal weer nadrukkelijker gekeken moeten wor
den naar stad maken. Binnen de stadsgrenzen naar 
verdere ontwikkeling van IJburg, maar ook naar buur
gemeenten als Zaanstad en gemeenten die  
verder in de regio liggen. Om deze ontwikkeling in  
de toekomst mogelijk te maken moeten die projecten 
worden gerealiseerd die deze schaalsprong mogelijk 
maken en die de stad met de regio verbinden.  
 
Een verdere ontwikkeling van Houthavens en, in haar  
vervolg, Havenstad met Sloterdijk als knooppunt 
maakt een verbinding met Zaanstad mogelijk.  
Het Amstelkwartier en een goede verbinding via  
Duivendrecht met het ArenAgebied geven een 
belangrijke impuls aan de transformatie van Amstel III, 
strategisch gelegen op de A2as naar Utrecht. 

Voor een economisch sterke en duurzame ontwikkeling 
van de stad moet Amsterdam blijven werken aan 
zowel stad zijn, stad verbeteren als stad maken.  
Voor de korte en middellange termijn lijkt de nadruk 
te liggen binnen bestaand stedelijk gebied. Terwijl 
hieraan wordt gewerkt moeten de condities worden 
geschapen om op de lange termijn nieuwe stukken 
stad toe te kunnen voegen. 

Gebiedsgerichte strategie
Rest de vraag waar dit moet gebeuren. De sociale en 
economische dynamiek in de stad verschilt tussen  
de gebieden binnen de ring, in de ringzone en buiten 
de ringzone. Dit vraagt om verschillende strategieën 
die nu nader worden uitgewerkt. Met de bestuurders 
van Amsterdam en investerende partijen worden deze 
besproken en aangescherpt.

Binnen de ring wordt de komende jaren veel  
geïnvesteerd door markt en overheid. Denk aan de 
NoordZuidlijn, campussen voor de Universiteit van 

>

‘Belangrijk is het bestaande zo goed 
mogelijk te benutten en investeringen  
zo veel mogelijk te bundelen.’
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8 Leegstaande kantoren worden 
steeds vaker omgebouwd tot 
woningen. Zo komen in het 
voormalig GAK-gebouw in  
Bos en Lommer studio’s voor 
studenten. 
Foto: Marjolijn Pokorny
Vacant offices are increasingly 
being converted into dwellings. 
For example, the former GAK 
office building in the Bos en 
Lommer district will provide  

studios for students in the near 
future.

9 Transformatie is op veel  
plekken in Amsterdam een  
oplossing voor kantorenleeg-
stand. Kantoorgebouwen  
worden onder meer omgevormd 
tot broedplaatsen, betaalbare 
werkruimtes voor kunstenaars, 
creatieve bedrijven en  
ambachtslieden. 

Foto: Bureau Broedplaatsen
Transformation presents a solu-
tion for vacant offices at many 
places in Amsterdam. Office 
buildings are being converted 
into incubators, i.e. affordable 
workspaces for artists, creative 
enterprises and artisans.

Amsterdam en de Vrije Universiteit, theaters en  
musea zoals de Hermitage en Eye, de opening van 
flagshipstores en nieuwe inrichting van pleinen en 
straten. Met het oog op de internationale uitstraling 
van de stad blijft er ruimte voor grote investeringen  
in de aantrekkelijkheid van de stad zoals bij de Rode 
Loper en het Museumplein. Deze dynamiek lokt inves-
teringsbereidheid van de markt uit. In dit deel van de 
stad zijn marktpartijen dan ook aan zet. De gemeente 
zal er, naast het afmaken van lopende projecten, 
vooral voor moeten zorgen dat dit succes niet ten 
koste gaat van de bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van het gebied. Stallingsproblemen voor de fiets,  
parkeerproblematiek voor de auto, een overkill aan 
evenementen en een ontoegankelijke woningmarkt 
kunnen de positieve dynamiek doen omslaan. Investe-
ringen in de openbare ruimte zullen dan ook met 
name hierop gericht zijn.

Buiten de ringzone zijn er mogelijkheden voor  
het benutten van reeds gedane investeringen in  
bijvoorbeeld ArenA-gebied, stedelijke vernieuwing 
Nieuw-West en de halte van de Noord/Zuidlijn bij het 
Buikslotermeerplein maar ook op het profiteren van 
dynamiek die uitgaat van bijvoorbeeld broedplaatsen, 
transformatie van kantoren, evenementen en buurt-
initiatief. Hier is ruimte voor het realiseren van aan-

trekkelijke woonmilieus met grondgebonden woningen. 
De grootste opgave in dit gebied ligt in de sociaal 
kwetsbare gebieden, wat vraagt om een actieve 
publieke rol waarbij de fysieke sector vooral inzet op 
het ondersteunen van programma’s vanuit onder 
andere wijkaanpak, onderwijs en klimaat en energie. 
Middelen worden daarbij zoveel mogelijk gebundeld 
en gericht gebruikt afhankelijk van de specifieke  
situatie per gebied en de potentie van bewoners en 
mogelijke investeerders in het gebied.

De grootste kansen voor het doorbreken van de 
impasse op de woningmarkt liggen in de ringzone.  
Dit volgt niet alleen uit het grote planaanbod in dit 
deel van de stad maar ook uit de kansen die hier liggen 
voor het maken van (hoog)stedelijke woonmilieus.  
De kansen voor uitbreiding van het centrummilieu 
bevinden zich in dit gebied: stadsstraten met potentie, 
onontdekte parken en panden met relatief lage huren 
voor startende ondernemers. Hier ligt ook een sociale 
opgave. In de ringzone liggen niet alleen een groot 
aantal focusgebieden uit de stedelijke vernieuwing, 
maar op een aantal plekken vormt de ringzone ook 
een onderbreking in het stedelijk weefsel tussen de 
woonbuurten binnen en buiten de ringzone. Door  
ontwikkeling van gebieden in de ringzone worden 

8 9
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10  De Rode Loper, die loopt  
van Centraal Station tot het  
Weteringcircuit, zal zorgen voor 
een mooie entree van de stad.
Beeld: Trazar
The Red Carpet, which runs  
from Central Station to the 
Weteringcircuit, will ensure  
that the city has an attractive, 
runway-like entrance.

11  Steeds meer Amsterdam-
mers bouwen hun eigen huis. 
De gemeente wil zelfbouw  
een groot deel van de totale 
woningproductie laten worden. 
Foto: Mirjana Milanovic.
More and more Amsterdam  
residents are building their own 
homes. The city wants self-build 
to account for a large proportion 
of total housing production.

10

11

deze op een natuurlijke wijze met elkaar verbonden 
waarvan ook de kwetsbare gebieden buiten de ring 
profiteren. De dynamiek die uitgaat van OV-knoop-
punten, zoals Lelylaan, Sloterdijk, Zuid en Amstel, kan 
een aanjager zijn voor deze ontwikkelingen. 

Daarmee ligt in de ringzone niet alleen de sleutel tot 
het vlottrekken van de regionale woningmarkt maar 
ook een deel van de oplossingen voor de problemen 
van de daaraan grenzende gebieden. Een deel van  
de druk op de binnenstad kan op de ringzone worden 
afgewenteld en gebieden buiten de ringzone profiteren 
van de betere verbinding die door projecten in de 
ringzone met andere delen van de stad worden 
gelegd. Dit maakt de ringzone tot een gebied waar 
plannen en ambities samen komen. Dit vraagt om  
een integrale aanpak.

Nieuwe manieren van stadsontwikkeling
Minstens zo urgent als de vraag waarop waar in de 
stad wordt ingezet, is de vraag hoe dit te doen.  
Er is een verschuiving gaande in de manier waarop  
aan stad zijn, verbeteren en maken wordt gewerkt. 
Stadsontwikkeling wordt kleinschaliger. Gebieds-
ontwikkelingen worden opgeknipt in kleinere,  
behapbare delen, grootschalige sloop-nieuwbouw 

wordt vervangen door renovaties en gerichte ingrepen 
in de buurt en nieuwe investeringen in culturele  
iconen staan nog niet op de rol. Een fundamentele 
verandering ten opzichte van de eerder geschetste 
ontwikkeling in de afgelopen twintig jaar.

Daarnaast is het steeds meer privaat initiatief dat richting 
geeft aan de stedelijke ontwikkeling. Particulieren 
bouwen steeds vaker hun eigen woning. Stedelijke 
vernieuwing richt zich vanaf 2014 nog nadrukkelijker 
op initiatief uit de buurt. Partijen met een goed plan 
zijn verantwoordelijk voor transformaties van leeg-
staande kantoorgebouwen door de stad. Deze  
ontwikkelingen worden de afgelopen tijd steeds  
breder binnen het gemeentelijk apparaat opgepikt. 
Het hoe van de toekomstige ontwikkeling van  
Amsterdam wordt breed bediscussieerd. 

Het Strategisch Plan is dan ook geen vastomlijnd 
gemeentelijk beeld voor de komende jaren. Het is een 
discussiedocument waarmee we de dialoog met inves-
teerders in de stad aangaan. Door deze gesprekken 
scherpen we de strategie aan om deze vervolgens 
gezamenlijk in te vullen. Zo blijft Amsterdam zich ook 
de komende decennia economisch sterk en duurzaam 
ontwikkelen.  
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Omslag in  
Amsterdam
Streven naar meer maat-
schappelijk rendement 

door Paul Tang   paul@paultang.nl
 

Voor de tachtiger jaren verruilden veel Amsterdam-
mers hun buurten voor groeikernen als Alkmaar, 
Almere en Purmerend, en verdwenen de industriële 
activiteiten, soms over de grenzen van ons land. 
Daarna kwam de trek naar de stad op gang. Het waren 
niet de ‘gewone’ Amsterdammers die toch voor de 
stad kozen, maar hoogopgeleide Nederlanders die  
in Amsterdam een plek zochten. Door publieke  
investeringen in stedelijke vernieuwing kregen oude 
en soms verpauperde buurten een nieuw aanzien.  
De omslag zou niet zijn geslaagd zonder private  
investeringen waardoor woningen werden opgeknapt 
en Nederlandse en buitenlandse bedrijven zich in de 
stad vestigden.

Trek naar de stad
De trek naar de stad is niet een typisch Amsterdams 
fenomeen maar is in veel westerse landen te zien.  
Hij vloeit voort uit de doorbraak van informatie- en 
communicatietechnologie die economisch-geografische 
patronen langzaam maar zeker heeft veranderd.  
Terwijl informatie over grote afstanden te verzenden 
en te ontvangen is, is de overdracht van kennis nog 
steeds gebaat bij menselijk contact. Sterker nog,  
menselijk contact is juist belangrijker geworden.  
Dit verklaart waarom een omvangrijk cluster van ICT-
bedrijven is te vinden in Silicon Valley en een omvang-
rijk cluster van financiële instellingen in London zit.  
De trek naar de stad is niet uniek en is niet uniek toe  
te schrijven aan ruimtelijke keuzes van de stad, hoewel 
Amsterdammers met de nodige trots en bluf soms 
anders betogen.

1-2 Tot lang na de oorlog  
dumpten inwoners afval in de 
grachten. Tegenwoordig zijn  
de grachten een stuk schoner 
en is de waterkwalilteit enorm 
verbeterd. 
Foto’s: Stadsarchief Amsterdam 
en Edwin van Eis

Residents dumped rubbish into 
the canals until long after the 
Second World War. Nowadays 
the canals are much cleaner and 
the water quality vastly  
improved.

>

Paul Tang heeft in opdracht van de Gemeente 
Amsterdam begin 2012 een essay geschreven 
over het belang van fysieke investeringen voor  
de ontwikkeling van de Amsterdamse metropool. 
Deze notitie, Vaste Grond Onder Stedelijke  
Ontwikkeling, heeft belangrijke input geleverd  
voor de probleemanalyse voor het Strategisch  
Plan.

“Nimmer trof ik zo’n bende als in het 
oude Amsterdam.” Het is een tekst van 
Tol Hansse uit 1977 die in 2012 nog  
moeilijk te schrijven en te zingen is. 
Amsterdam was en is een big city maar 
de stad van toen verschilt ingrijpend  
van de stad van nu. De omslag kwam  
halverwege de jaren tachtig.



1 xxx.
Foto: xxx
xxx.

1

2
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3 Vanwege de centrale ligging 
en de goede bereikbaarheid 
vestigen veel buitenlandse  
bedrijven zich in Amsterdam. 
Bedrijfslocaties van nieuwe  
buitenlandse vestigingen  
in 2009/2010. 
Bron: Dienst Economische  
Zaken. Kaart: DRO
Many foreign companies establish 
operations in Amsterdam  
because of its central location 

and good accessibility. 
Business locations of new  
foreign company’s branches  
in 2009/2010. 

4 Meer dan de helft van de  
Amsterdammers is hoog-
opgeleid, in tegenstelling tot 
de gehele Nederlandse  
bevolking waarvan slechts een 
derde aan de universiteit of  
hogeschool heeft gestudeerd.

Aandeel laag, middelbaar en 
hoog opgeleiden in Amsterdam 
en Nederland in procenten, 
2009.  
Bron: Economische  
Verkenningen MRA 2011
More than half Amsterdam’s  
residents are highly educated, in 
contrast with the population of 
the Netherlands as a whole, of 
which just a third have studied  
at university.

Percentage of people who  
have completed elementary, 
secondary and tertiary  
education in Amsterdam and 
the Netherlands, 2009. 

  hoog opgeleid tertiary 
education

  middelbaar opgeleid  
secondary education

  laag opgeleid elementary 
education

3

4a  Amsterdam 4b  Nederland

Almere

Amsterdam
Zuidoost

11
9

1

13

9

65

34

15

10

21
11

Amsterdam
Centrum

Amstelveen

Schiphol

Hoofddorp
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5 De goede bereikbaarheid 
van Amsterdam maakt de stad 
aantrekkelijk als vestigings-
plaats en als woonplaats. 
Kaart: DRO
Amsterdam’s good accessibility 
makes the city attractive as a 
place to establish a business and 
as a place to live.

  station programma hoog-
frequentspoor light rail station

   station hsl-verbinding  
HSL station
   metrohalte metro station
   NS-station railway station

  bestaand tramnet existing 
tram network

  bestaand snelwegnet  
existing motorway network

  bestaand spoornet  
existing rail network

  investering in tramlijn  
investment in tramway

  investering in spoorlijn  
investment in railway line

  aanleg hov-buslijn new 
HOV bus line

  investering in snelwegen-
net investment in motorway  
network

  gebied wordt ontsloten 
door nieuwe ov-verbinding  
new public transport links to  
improve accessibility

Aantrekkingskracht
Met de omslag is de economie van de stad ingrijpend 
veranderd. Die laat een uiterst sterke specialisatie in 
diensten zien: financieel, zakelijk, creatief, et cetera. 
Tegelijkertijd is de aloude functie van handel nog 
onverminderd van belang. In het gebied van de 
metropool liggen een internationale luchthaven en 
een internationale zeehaven waardoor de logistieke 
activiteiten nog sterk vertegenwoordigd zijn. Dat 
maakt de metropool Amsterdam aanmerkelijk anders 
dan bijvoorbeeld de regio rondom Eindhoven, waar 
de maakindustrie nog nadrukkelijk aanwezig is. 

De verschuiving naar diensten (en handel) is gepaard 
gegaan met een instroom van hoogopgeleiden.  
Het gevolg van die instroom is dat hoogopgeleiden  
in de meerderheid zijn in de stad, terwijl in Nederland 
slechts een derde van de beroepsbevolking een  
studie aan universiteit of hogeschool heeft gevolgd. 

De instroom van mensen een hoge opleiding is gepaard 
gegaan met een uitstroom van mensen met een  
middelbare opleiding. Het idee van Amsterdam als 
een stad voor iedereen is hiermee feitelijk geweld  
aangedaan.

Amsterdam heeft ook een buitengewone aantrekkings-
kracht op buitenlandse investeringen en investeerders. 
Dit laat zien dat voor een discussie over stedelijke  
ontwikkeling een Amsterdams of regionaal perspectief 
niet volstaat. De stad is meer dan een bekend uithang-
bord voor ons land: zo’n 37 procent van alle buiten-
landse hoofdkantoren vestigt zich hier, vanwege de 
centrale ligging en de goede fysieke en digitale 
bereikbaarheid.

Zeker zo belangrijk voor (buitenlandse) bedrijven zijn 
de (hoogopgeleide) inwoners. Waarom kiezen zij voor 
Amsterdam? Zij komen voor ‘baan en buurt’. Daarmee 

>

5
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>

is sprake van een cumulatief proces waarin werkgevers 
voor werknemers en werknemers voor werkgevers 
komen. Daarnaast worden de inwoners, en zeker de 
hoogopgeleiden onder hen, aangetrokken door de 
mogelijkheid om te wonen in een grote stad met 
brede voorzieningen, zoals cultuur, winkels en parken. 
De opdracht voor de stad zélf is daarom vooral om  
de aantrekkingskracht voor burgers te behouden.  
Stedelijke investeringen, met meer ruimte voor wonen 
en een betere bereikbaarheid binnen de stad en regio, 
zijn voor die opdracht van belang. De stad kan niet als 
enige haar bereikbaarheid bepalen; fysieke en digitale 
bereikbaarheid vragen investeringen van andere  
partijen dan de stad of de metropool. 

Investeringen onder druk
Het is zeker niet zo dat stedelijke investeringen de 
aantrekkingskracht voor burgers volledig kunnen 
bepalen. De stad is maar een plek om mensen te  
ontmoeten. People, and not places, zo benadrukt  

econoom-geograaf Edward Glaeser terecht. Het is wel 
zo dat een gebrek aan stedelijke investeringen een 
verder, toekomstig succes in de weg kan staan. Want 
met het behaalde succes komt schaarste, van dure 
woningen tot weinig parkeerruimte, van verafgelegen 
sportvelden tot overvolle fietsenrekken.

Die schaarste kan de aantrekkingskracht voor  
burgers en daarmee voor bedrijven verminderen. 
Investeringen in wonen en infrastructuur staan onder 
druk: investeringen in grondexploitaties zullen bijvoor-
beeld grofweg halveren. Daar staat tegenover dat de 
investeringen in de komende elf jaar een hoger (finan-
cieel) rendement beloven dan in de afgelopen elf jaar. 

Het wekt wel enige verbazing dat in de afgelopen 
periode van gunstige groei en stijgende grondprijzen 
de kosten de opbrengsten veruit overtreffen én dat  
in de komende periode met onzekere vooruitzichten 
kosten en opbrengsten juist bij elkaar in de buurt 
komen te liggen. De toekomstige inkomsten lijken te 
optimistisch ingeschat. 

6
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6 De grote concentratie van 
cultuur, horeca, winkels, parken 
en goed onderwijs, maakt  
Amsterdam een aantrekkelijke 
plek om te wonen, zeker voor 
hoogopgeleiden. 
Foto: Edwin van Eis
The high concentration of  
culture, cafés and restaurants, 
shops, parks and good  
education makes Amsterdam  
an attractive place to live,  

especially for highly educated 
professionals.

7 Kosten en opbrengsten  
van grondexploitaties (in mln 
euro’s), 2012 t/m 2020. 
Kaart: DRO
Costs and yields of land devel-
opment projects (in mln euros), 
2012-2020.

  kosten (totaal 1903 mln 
incl. Zuidas Dokmodel of 2023 

mln incl. Zuidas Flanken) costs 
(total of 1930 mln including 
Zuidas Dok Model, or 2023 mln 
including Zuidas Flanks)

  baten (totaal 2619 mln) 
yields (2619 mln in total)

8a-b Grondexploitaties in de  
afgelopen en komende elf  
jaar, exclusief Zuidas, inclusief  
stedelijke vernieuwing (in mln 
euro’s).

Bron: Gemeente Amsterdam, 
bewerkt door Boer & Croon
Land development over the last 
11 years and the next 11 years, 
excluding Zuidas but including 
urban regeneration (in mln  
euros).

  kosten costs
  opbrengsten yields

7

3 2,6 3 3,8 -/- 3 1,2 3 2,4 3 1,9 3 0,6

8a  2001-2011 8b  2012-2022
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9 Prognoses van de 
bevolkings omvang, het aantal 
woningen en de groei van de 
woningvoorraad in Amsterdam 
van 2010 tot en met 2050.
Bron: Bureau Onderzoek &  
Statistiek
Forecasts of population size,  
the number of dwellings and 
growth of the housing stock in 
Amsterdam from 2010 through 
to 2050.

10  Leegstaande gebouwen, 
braakliggend terrein en zelf-
bouwkavels bieden ruimte voor 
woningbouw in de stad. 
Kaart: DRO
Empty buildings, undeveloped 
land and self-build plots offer 
space for residential develop-
ment in the city.

  kantoren (selectie) offices 
(selection)

  braakliggend terrein  
undeveloped land

  zelfbouwkavels self-build 
plots

De dalende investeringen laten zich lastig rijmen met 
een stijgende behoefte aan woningen, zoals cijfer-
matige prognoses voor de komende decennia laten 
zien. Deze projecties voor woonbehoefte in de metro-
pool Amsterdam extrapoleren de trend van de af-
gelopen jaren en laten een voortgaande trek naar het 
stedelijke gebied zien. Ze houden geen rekening met 
schaarste, en bieden daarmee weinig inzicht in de 
effectieve vraag naar woningen, grond en infrastruc-
tuur. De projecties moeten niet verabsoluteerd  
worden. Echter, als de (voorspelde) trek voortgaat en 
schaarste toeneemt, zullen – na een grote of kleine 
inzinking op de markt – het financiële en maatschap-
pelijke rendement van stedelijke investeringen weer 
oplopen. Van belang is daarom vooral het moment 
van investeren. Is het nu, later of nooit?

Dat de stedelijke investeringen dalen als de economie 
sputtert en prijzen van grond en vastgoed dalen, lijkt 
niet meer dan logisch. De stad moet zich rekenschap 
geven van een sterk veranderde en meer onzekere 
omgeving. Wachten is dan van waarde. Het idee dat 
publieke investeringen private investeringen kunnen 
aanjagen is niet zo gek, maar is te hoog gegrepen. 
Investeerders en consumenten zijn in een hoogst 

onzekere omgeving niet makkelijk tot besteden te 
bewegen. Illustratief is het effect van lage rente op 
bedrijfsinvesteringen in Europa of het effect van 
lagere overdrachtsbelasting op huizentransacties  
in Nederland: ze zijn hooguit bescheiden en in elk 
geval teleurstellend.

Uitstel is dus goed te verdedigen, maar mag niet  
leiden tot afstel. Dat geldt zeker als prijzen van grond, 
huizen, bedrijfsruimtes en kantoren later de weg 
omhoog vinden, wegen in de stad dreigen dicht te  
slibben en het openbaar vervoer afgeladen is. Dat geldt 
ook voor projecten die misschien geen goed financieel 
rendement hebben maar wel een groot maatschappe-
lijk rendement, zoals leefbaarheid of veiligheid.

Vanuit budgettaire beheersing zijn in Amsterdam 
inkomsten bepalend voor investeringsuitgaven,  
waarmee het karakter van investeringen – de kosten 
gaan voor de baten uit – naar de achtergrond dreigt  
te verdwijnen. Dit wordt versterkt als het wetsvoorstel 
Houdbare Overheidsfinanciën wet wordt, dat een 
investering behandelt als elke andere uitgave. Het kan 
leiden tot een overmatige nadruk op financieel rende-
ment en onnodig tot een stop-go-beleid. Het zal daar-
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entegen niet leiden tot het verdwijnen van de  
optimism bias. Nog steeds schuilt er optimisme in  
projectplannen: de planeigenaren voelen te weinig 
druk om de maatschappelijke en financiële opbrengsten 
niet optimistisch maar realistisch in te schatten en  
de kosten tot het uiterste omlaag te brengen. Bij de 
rijksoverheid komt die druk voor projecten via maat-
schappelijke kosten-batenanalyses wel tot stand.  
Een vergelijkbare ervaring is opgedaan bij publiek- 
private samenwerking (PPS): de vuistregel is dat  
PPS-projecten tien procent efficiënter zijn. Kortom: 
vreemde ogen dwingen.

Zicht op rendement
Juist een tijd van grote onzekerheden en schaarse 
middelen vraagt om een beter zicht op maatschappe-
lijk en financieel rendement om te voorkomen dat 
maatschappelijk uiterst rendabele projecten worden 
weggedrukt en dat (investerings)inkomsten worden 
ingehaald door (investerings)uitgaven. Door de grote 
onzekerheid is niet alleen het wat belangrijk maar ook 
het hoe. Het credo is meer rendement en meer flexibi-
liteit. Meer rendement is nodig om investeringen die 
toch al in omvang achteruitgaan, overeind te houden: 
voor elke euro meer (maatschappelijke) waarde voor 

de stad. Meer flexibiliteit is nodig om investeringen in 
verschillende, nog niet voorziene omstandigheden te 
laten renderen. Dit vraagt om fasering van investeringen, 
kortere doorlooptijden, soms kleinere schaal van  
projecten, meer vrijheidsgraden bijvoorbeeld door 
globale bestemmingsplannen, en andere vormen van 
risicoverdeling tussen private en publieke partijen.

De beoordeling en inrichting bij stedelijke investerings-
projecten zal moeten veranderen, niet revolutionair 
maar wel ingrijpend. De maatschappelijke kosten-
batenanalyse, in de vorm van een quick scan, kan 
leiden tot meer rendement. 

Naar een omslag
Amsterdam als gemeente moet een omslag maken. 
Het is geen bende maar de beoordeling en inrichting 
van stedelijke investeringsprojecten is verouderd: die 
komt uit een tijd waarin geld een ondergeschikte rol 
speelde en waarin over gebrek aan belangstelling niet 
te klagen was. Nu moeten scherpere keuzes worden 
gemaakt, tussen en binnen investeringsprojecten. Dat 
is nodig omdat Amsterdam juist de aantrekkingskracht 
moet koesteren; de stad moet de big city zijn en blijven 
waar je graag wilt zijn en graag wil wonen.   

10
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Samen staan  
we sterk
Duidelijke keuzes bieden 
perspectief

door Nicole Maarsen   n.maarsen@maarsengroep.nl
 

Investeren in de stad onderscheidt drie investerings-
zones: de bestaande stad binnen de ring, de ringzone 
en de zone buiten de ring. Ik kan me vinden in deze 
onderverdeling en de accenten die daarin worden 
gelegd. Binnen deze zones liggen veel productie-
locaties, te veel in verhouding tot het beschikbare 
investeringsvermogen. De gemeente zal keuzes  
moeten maken. Dan bedoel ik niet dat de gemeente 
gaat zeggen wat wel en niet mag, maar dat ze  
ontwikkelingen faciliteert op plekken waarvoor  
investeringskapitaal te vinden is. Waak daarbij voor 
versplintering van initiatieven. Bundel de middelen  
en maak volume op locaties waarin al geïnvesteerd is, 
maak je werk daar af. Focus verder op locaties die 
marktpotentie hebben. Ook de betekenis die een 
gebied voor de stad in zijn geheel heeft, kan een rol 
spelen bij het maken van keuzes.

Samen ontwikkellocaties aanpakken
Bij de prioritering onderscheid ik drie typen ontwikkel-
locaties, die ieder om een eigen benadering vragen: 
kansrijke gebieden, risicovolle gebieden en gebieden 
waarin de gemeente al investeert.

Op de Zuidas is veel potentie en het belang van 
deze locatie voor de stad is evident groot. Hier willen 
partijen graag zowel woningen als kantoren ontwikkelen. 
De kantoorontwikkeling ligt stil en het hoge segment 
(koop)woningen ook. Op de Zuidas zijn en worden in 
tenders grondposities versnipperd vergeven. Om de 
productie op gang te brengen van de verschillende 
vergeven plots, zou de gemeente partijen gezamenlijk 
aan tafel moeten brengen en gezamenlijk het pro-
gramma en de bijbehorende grondprijs kunnen vast-
stellen. Een andere manier om vaart te krijgen in de 
ontwikkelingen is posities uit te ruilen met partijen die 
er nu niet in slagen te ontwikkelen.

Nicole Maarsen is algemeen directeur bij Maarsen 
Groep, een Amsterdamse vastgoedinvesteerder  
en ontwikkelaar van commercieel vastgoed en 
appartementen. In dit artikel geeft Maarsen haar 
visie op het stuk Investeren in de stad dat input is 
voor het Strategisch Plan.

>

Met ‘Investeren in de stad’ heeft de 
gemeente een gedegen analyse gemaakt 
van de ruimtelijke ontwikkeling van 
Amsterdam. Wat me zeer aanspreekt is 
‘samen kunnen we meer’. Nu gaat het  
om de vervolgstap waartoe ook het  
Strategisch Plan oproept: Hoe gaan  
we het samen doen? Hoe krijgen we de 
productie weer op gang en kunnen we  
de kwaliteit voor de burger waarborgen?
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1 Veel partijen willen in een 
kansrijk gebied als Zuidas  
woningen en kantoren  
ontwikkelen. 
Foto: Marjolijn Pokorny
Many parties want to develop 
housing and offices in a  
dynamic area like Zuidas.

2 Ontwikkeling van de  
voorraad kantoorruimte in  
Amsterdam. 

Infographic: Kantorenmonitor 
BV 1012 (bron t/m 2003 DRO)
Development of the supply of 
office space in Amsterdam.

  in gebruik in use
  leeg vacant

1

2

8 miljoen m2

7 miljoen m2

6 miljoen m2

5 miljoen m2

4 miljoen m2

3 miljoen m2

2 miljoen m2

1 miljoen m2

0 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012



 

PLANAmsterdam22

3 Gemeente en private partijen 
investeren in de ontwikkeling 
van een nieuwe woonwijk aan 
de Amstel, het Amstelkwartier. 
In totaal krijgt deze wijk ruim 
4.000 woningen, twee parken en 
een groot aantal voorzien ingen. 
Foto: Marjolijn Pokorny
The City Council and the private 
sector are investing in the devel-
opment of the Amstel Quarter,  
a new residential quarter  

alongside the River Amstel.  
This district will eventually  
be comprised of more than 
4,000 dwellings, two parks  
and a diversity of amenities.

4 Om mogelijke leegstand  
van een aantal kantoorkolossen 
in Sloterdijk te voorkomen, is 
bijtijds aandacht nodig voor dit 
probleem, door gemeente en 
investeerders. 

Foto: Marjolijn Pokorny
The City Council as well as  
investors must take early  
measures to avert the potential 
problem of a number of giant 
office complexes in Sloterdijk 
being left unoccupied.

5 In de drie investeringszones 
liggen veel ontwikkellocaties.
Kaart: DRO
There are plenty of develop-

ment sites in the three invest-
ment zones.

3 4
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6 De vraag naar bedrijfsruimte 
in Amsterdam is een stuk lager 
dan het aanbod. 
Bron: Grondprijzenbrief 2012
The demand for business  
accommodation in Amsterdam 
is substantially lower than the 
supply.

  aanbod  supply
  opname uptake

Sloterdijk beschouw ik als zeer risicovol. Hier staan 
enkele kantoorkolossen die onverhuurbaar worden  
bij leegstand. Een gebouw dat leegkomt zal, gezien 
de omvang en de kwaliteit van de locatie, slechts 
moeizaam een nieuw leven krijgen of een enorme 
investering vereisen. Sloterdijk vraagt daarom van de 
gemeente vroegtijdig extra aandacht en een groot-
schalige visie, die ze samen met de investeerders kan 
opstellen.

Een voorbeeld van een gebied waarin al geïnves-
teerd wordt, is het Amstelkwartier. Gemeente en 
marktpartijen hebben voorinvesteringen gedaan en 
deze locatie zou de komende jaren afgemaakt moeten 
worden. De reeds gestarte eerste fase kan slechts een 
succes worden als de vervolgfasen, de realisatie van 
voorzieningen als winkels en horeca, snel opgepakt 
worden. Rond dit soort economische motors kan worden 
verdicht, als stakeholders verzameld worden en 
gebruik gaan maken van de al aanwezige dynamiek.

Voor al deze locaties geldt hetzelfde devies: samen  
sta je sterk. Er ontstaat dynamiek in een gebied als de 
gemeente met alle stakeholders aan tafel gaat zitten. 
De gemeente kan de juiste partijen bij elkaar brengen, 
omdat ze een totaaloverzicht heeft en weet aan wie ze 
welke bouwrechten heeft gegeven.

Plannen beter afstemmen
Van belang is plannen beter op elkaar af te stemmen. 
Nu zien we te vaak dat een gebied veel afzonderlijke 
initiatieven kent, die op zich goed zijn maar geen 

geheel vormen. Durf als gemeente te erkennen dat je 
niet langer de marktmeester bent en ontwikkel samen 
met de markt één kansrijke visie. Maak niet alleen 
inhoudelijke afspraken maar ook afspraken over de 
fasering: wie brengt wanneer welk programma op  
de markt. Dan zijn marktpartijen niet langer elkaars 
concurrenten, maar elkaars partners.

Amstel III bijvoorbeeld laat mooi zien hoe je door 
koppeling van belangen nieuwe mogelijkheden creëert. 
Eigenaren zijn recent voor het eerst gezamenlijk aan 
tafel gebracht. De dynamiek die ontstond maakte  
duidelijk dat iedereen graag investeert in onder meer 
sociale veiligheid en bewegwijzering. De gemeente 
hoeft zeker niet alles zelf te doen, maar initieer deze 
ontmoetingen om gezamenlijke investeringen te 
bewerkstelligen. In het Strategisch Plan wordt nadruk-
kelijk ook de brug geslagen naar de grote werkgevers, 
zoals Ikea en het AMC. Ook zij hebben een gemeen-
schappelijk belang om het gebied op kwaliteit te  
houden. Hen betrekken bij de ontwikkelingen is nood-
zakelijk. 

Grondprijzen verlagen
Voor het op gang brengen van de ontwikkelingen zullen 
we iets moeten doen aan de grondprijzen. De tot nu 
toe gehanteerde methode van de tenders werkt niet 
altijd meer. Ze hebben in veel gevallen geleid tot te 
hoge grondprijzen, waardoor ontwikkelingen met de 
huidige prijsstellingen niet meer van de grond komen. 
Bij verlaging van de grondprijs zullen overheid en 
markt ieder een deel van het verlies moeten nemen.  

>
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‘In een gebied ontstaat dynamiek als de 
gemeente met alle stakeholders aan tafel 
gaat zitten.’
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Ik snap dat de stad de inkomsten uit grondexploitaties 
nodig heeft, maar bij een lagere grondprijs komt de 
productie weer op gang, waardoor de verliezen 
beperkter kunnen blijven dan bij de huidige stilval.  
En als er weer volume ontstaat, stijgt het vertrouwen 
bij de beleggers en neemt de bereidheid tot investeren 
toe. Ik vind wel dat de gemeente goede afspraken 
 kan maken met de markt over de verdeling van de 
opbrengsten bij waardeontwikkeling in de toekomst.

Ook met de erfpacht kan creatiever worden  
omgegaan. Een groot deel van de stilval wordt  
veroorzaakt door gebrek aan kapitaal. Op plekken 
waar de gemeente het belangrijk vindt om ontwikke-
lingen op gang te brengen, kan worden afgesproken 
dat de erfpacht pas betaald wordt als het project 
wordt opgeleverd. Ook hier geldt dat de gemeente 
(rente-)verlies lijdt, maar dat voor een deel terugpakt 
door de productie die weer op gang komt.

Investeringen ook lokaal financieren 
Door een dalende grondprijs wordt het lastiger  
de ingrepen in de openbare ruimte te financieren.  
Dat een goede openbare ruimte belangrijk is voor  

de investeringsbereidheid, is evident. Kijk naar de 
Wibautstraat of de initiatieven die ontstaan rond de 
vernieuwing van Rotterdam CS. De spin off van dit 
soort overheidsinvesteringen is groot. We kijken bij 
investeringen in de openbare ruimte allemaal naar  
de overheid, maar ik denk dat pleinen en openbare 
ruimte veel meer door lokale ondernemers kunnen 
worden gefinancierd. Je kunt ook aan parkmanagement-
achtige constructies denken, maar ook aan creatieve 
oplossingen van horecaondernemers, winkeliers en 
bewoners in een stadsdeel. Dat klinkt misschien  
kleinschalig, maar het is voor het opwaarderen of in 
stand houden van de openbare ruimte een oplossing. 
Ik denk dat deze aanpak steeds meer opgeld zal doen. 

Doorlooptijd gebiedsontwikkelingen inkorten
Een ander dilemma, waarvoor de hele keten en  
ook de gemeente een oplossing zal moeten vinden,  
is de lange doorlooptijd van gebiedsontwikkelingen. 
Tussen planvorming en oplevering ligt al gauw tien 
jaar. Dan is het vrijwel ondoenlijk om vraaggestuurd  
te ontwikkelen, terwijl dat wel vereist is in de huidige 
markt.

7
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6 Gemeente en marktpartijen 
hebben geïnvesteerd in de 
openbare ruimte van de 
Wibautstraat om er een mooie, 
samenhangende straat van te 
maken. 
Beeld: Trazar
The City Council and the private 
sector have invested in the  
public space along the Wibaut-
straat in order to make it into an 
attractive, coherent urban artery.

7 Onder de noemer ‘Jan Eef’ 
bedenken bewoners en onder-
nemers sinds twee jaar acties, 
evenementen en bijeenkomsten 
om hun buurt rond de Jan 
Evertsenstraat nog bruisender 
en levendiger te maken. 
Foto: Mathijs Wessing
Under the title ‘Jan Eef’,  
residents and local businesses 
have for the last two years  
been devising activities, events 

and meetings to make the 
neighbourhood around the  
Jan Evertsenstraat even more 
bustling and lively.

8 De vraag naar middeldure 
huurwoningen in de vrije sector 
is enorm groot. Een groter  
aanbod kan de doorstroming in 
de huizenmarkt weer op gang 
brengen. 
Foto: Marjolijn Pokorny

The demand for mid-priced 
rental housing in the private  
sector is huge. A greater supply 
of this dwelling type could  
reinvigorate throughput in the 
housing market.

Bij gebiedsontwikkelingen gaat het in tegenstelling 
tot voorheen om kleinere plots met een veelheid aan 
marktpartijen. Het is in ieders belang om snel tot start 
bouw te komen; voorkomen moet worden dat partijen 
achterover gaan leunen in afwachting op mooiere  
tijden of tot een concurrent in beweging komt. Als je 
met elkaar afspraken maakt over de wijze waarop je 
een locatie gaat ontwikkelen, verzamel dan partijen 
die bereid zijn binnen drie, vier jaar te investeren. 
Maak met hen samenwerkingscontracten waarin is 
vastgelegd dat ze binnen anderhalf jaar een sluitende 
business case overleggen. Houd daarbij als gemeente 
je rug recht: hanteer een scherpe deadline en vraag 
inzicht in de business case. Lukt het een marktpartij 
niet met een rendabele exploitatie te komen, neem 
dan afscheid van elkaar. Zo houd je vaart in de ontwik-
kelingen. Dat werkt beter dan het systeem van gede-
tailleerde bouwenveloppen. In de bouwenveloppen 
zit geen enkele flexibiliteit, ze maken het een markt-
partij onmogelijk om zich aan te passen aan de markt, 
met stilstand als gevolg.

Woningbouwproductie op gang brengen
Essentieel voor Amsterdam is het weer op gang  
brengen van de woningbouwproductie. De stad  
heeft een sterk aanzuigende werking maar er heerst 
woningnood. Als de woningbouwproductie niet op 
gang komt, heeft Amsterdam over vijf, zes jaar een 
gigantisch probleem. Momenteel ligt de oplossing 
niet in koopwoningen: die vertonen op dit moment 
geen waardeontwikkeling, terwijl er onvoldoende  

vertrouwen is bij banken en kopers. Het alternatief is 
het middensegment in de vrije sector huur. Daar is een 
enorme vraag naar en je brengt de doorstroming weer 
op gang.

Ondanks die extreme vraag is er een eindeloze 
zoektocht naar partijen die kunnen investeren.  
Angst regeert en oude afspraken beperken de  
mogelijkheden. We lijken in een soort transitiefase  
te zitten. Er zijn veel locaties uitgegeven op basis van 
een plan en een grondprijs van vóór de crisis. 

De ontwikkeling van middeldure vrije-sector- 
huurwoningen is rendabel, mits de eerder door mij 
bepleite verlaging van de grondprijs wordt doorge-
voerd. En ook hier geldt: maak afspraken met elkaar 
over de verdeling van de waardeontwikkeling als in  
de toekomst de markt weer aantrekt. Ook zou je als 
stad afspraken moeten kunnen maken over de huur-
normering, zodat daadwerkelijk voor het midden-
segment wordt gebouwd en de ontwikkelaar niet van 
de lage grondprijs profiteert door hoge huurprijzen  
te vragen.

Naar mijn idee is er nog heel veel mogelijk in  
Amsterdam. Het begint allemaal met het maken  
van duidelijke keuzes, samen met de investeerders. 
Op dit moment heeft iedereen het moeilijk, maar als 
we de beperktere middelen efficiënt inzetten, staan 
we samen sterk. Bij de kantorentop hebben de  
overheid en de markt elkaar bijna een half jaar boos 
aangekeken, op zoek naar de probleemeigenaar,  
maar uiteindelijk zijn we dat allemaal.  

8 9



 

PLANAmsterdam26

Summary

The Strategic Plan will interconnect spatial 
strategies and projects through to 2020,  
so that investments can be weighed up  
integrally and citywide. The Strategic Plan 
will not provide a definitive municipal vision 
for the coming years, but will serve as a  
discussion document with which we can 
enter into dialogue with investors in the city. 
The ultimate goal is to sharpen the strategy 
in order to flesh it out collectively.

The work on the city’s spatial development  
can be subdivided into being a city, improving 
the city and making city. Being a city involves 
the management, upkeep and exploitation of 
the existing city. Improving the city involves 
repairing shortcomings and backlogs. Urban 
renewal traditionally plays a lead role, but 
more recently the emptying office parks  
and making the housing stock more energy- 
efficient have presented major challenges. 
Conversion and new development must be 
energy-efficient and, in the near future, even 
energy-neutral, in order to keep living costs 
affordable. Making city is about adding new 
areas to the city, as well as the transformation 
and densification of what already exists.  
In recent years Amsterdam has made every 
effort with all these tasks. The economic crisis 
does, however, bring consequences for the 
city’s capacity to invest and for the property 
market. Shrinking capacity for investment 
means that every euro must be deployed  
as efficiently as possible. It is then a case of 
searching for the investment that generates 
the highest financial and social yields return. 

The area-oriented strategy
The city’s social and economic dynamics vary 
depending on the location, which can be 
broadly subdivided in relation to Amsterdam’s 
orbital motorway, the ‘ring’: within the ring 
zone, in the ring zone (i.e. in the vicinity of the 
orbital motorway) and outside the ring zone, 
each of which calls for a different strategy. 
Within the ring the city must primarily safe-
guard the area’s continuing accessibility. This  
is where investments in public space will be 
focused. For areas outside the ring zone the 
city’s efforts are focused on taking advantage 
of earlier investments and capitalising on the 
dynamism that emanates from, for example, 
incubators for creatives and business start-ups, 
the repurposing of office buildings, staging 

events and neighbourhood initiatives.  
The greatest opportunities for breaking 
through the stalemate in the housing market 
lie within the ring. This not only follows on 
from the great many plans that exist for this 
part of the city, but also from the opportunities 
that exist here for the creation of metropolitan 
living environments. The vulnerable areas  
outside the ring can also profit from develop-
ments in the ring zone. 

An about-turn in Amsterdam
Economist Paul Tang regards an about-turn  
in the assessment and structuring of urban 
investments as a critical success factor.  
He argues that Amsterdam’s highly educated 
inhabitants are an important reason for  
companies establishing operations here.  
The task for the city is to retain its appeal for 
citizens, for which urban investments with 
more space for living and improved accessi-
bility within the city and region are significant. 
A point of interest in this regard is that success 
can lead to shortages, but if the predicted 
migration to Amsterdam continues and scar-
city increases then the financial and social yield 
of urban investments will rise again. Important 
here is the timing of investments: postpone-
ment of projects is acceptable, but cannot  
be allowed to lead to abandonment. That  
certainly applies for projects which might  
not promise a huge financial return but never-
theless generate a substantial social return, 
such as improved liveability or safety.
Greater development yields are needed to 
maintain the level of investment, which is 
already diminishing: greater value (social and 
otherwise) for the city for every euro spent. 
More flexibility is needed to ensure a return  
on such investments under unforeseen circum-
stances. This calls for the phasing of invest-
ments, shorter throughput times, sometimes 
undertaking projects on a smaller scale and  
for greater degrees of freedom, for example 
by devising outline zoning schemes and novel 
forms of risk-sharing between private and  
public parties. 

Together we stand strong
One aspect of the current intermediate plans 
that particularly appealed to Nicole Maarsen  
is that ‘together we can do more’. She concurs 
with the distinction between three investment 
zones and makes her own distinction between 

three types of development location: highly 
promising areas (Zuidas), risky areas (Sloter-
dijk) and areas where the city is already making 
investments (Amstel Quarter). Something that 
applies for all these locations is that together 
we stand strong. The city can bring the  
appropriate parties together, because it has a  
complete overview and knows who has been 
granted which construction rights. Improved 
coordination of plans is also important, and 
though there is certainly no need for the city 
government to do everything itself, it can  
initiate matchmaking in order to bring about 
joint investments. 

Potential solutions
The price of land will have to fall, with govern-
ment and market players bearing a share of the 
loss. Lower land prices will revive construction, 
so the losses would be limited compared to 
those caused by the prevailing standstill.  
When turnover in the property market picks  
up again, the readiness to invest will increase.
The permanent ground lease system that 
exists in Amsterdam could also be handled 
more creatively. Maarsen also believes that 
local businesses can play a greater part in 
financing investments in squares and public 
space. 
The throughput time for development projects 
must be reduced, which involves bringing 
together parties that are willing to invest 
within three or four years and entering into  
collaborative contracts which establish that 
they must submit a solid business case within 
18 months. 
The solution for the revitalisation of residential 
construction lies in the mid-priced segment 
within the private sector rental market, for which 
there is huge demand, and this would reinvigo-
rate the housing market. The development of 
this type of private sector rental properties is 
profitable, provided that the reduction of land 
prices as advocated above is implemented. 

There is still a great deal possible in Amsterdam. 
It all starts with making clear-cut choices in 
conjunction with the investors. At the moment 
we are all facing difficult times, but if we 
deploy the more limited resources efficiently, 
then together we will stand strong.

Targeted Investment  
Working on Spatial Development
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1 De doorstroming op de  
woningmarkt stagneert:  
steeds minder mensen  
kopen en verkopen een huis.
Foto: Edwin van Eis 
The housing market has  
stagnated: fewer and fewer  
people are buying and selling 
homes.

2 Buiten de ringzone kunnen 
investeringen worden benut  

die al zijn gedaan, zoals bij  
stedelijke vernieuwing in 
Nieuw-West.
Foto: Rick Vermeulen
Outside the ring zone there  
is the opportunity to take  
advantage of prior investments, 
such as the urban regeneration 
in Nieuw-West.

Auteurs van dit nummer

 Rick Vermeulen (1984)
– Werkt sinds 2007 als planoloog bij DRO
– Studeerde Planologie en Metropolitan Studies aan de Universiteit van 

Amsterdam en werkt daar nu aan een promotieonderzoek naar de  
ontwikkeling van West-Europese expositiecentra

– Houdt zich bezig met de ontwikkeling van de toeristische sector en  
evenementen in de stad

– Werkt nu vooral aan het Strategisch Plan

 Paul Tang (1967)
– Is econoom
– Promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam 
– Werkte jarenlang bij het Centraal Planbureau en was lid van de Tweede 

Kamer voor de PvdA
– Werkt nu als zelfstandig adviseur verbonden aan Boer & Croon en als 

bestuurder bij de Kansspelautoriteit 

 Nicole Maarsen (1971)
– Is sinds 2004 algemeen directeur bij Maarsen Groep
– Studeerde economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en volgde de  

Master of Real Estate-opleiding aan de Universiteit van Amsterdam
– Werkte acht jaar bij ING Groep, onder andere bij ING Real Estate Finance  

en ING Real Estate Development NL
– Is onder meer bestuurslid van de NEPROM en de vereniging Rotterdam 

Central District

2

1

‘If we deploy the more limited resources 
efficiently, then together we will stand 
strong.’



Stadsbeeld 06/12
Amsterdam in de wereld

Leren van elkaar 
Steden nemen een steeds belangrijkere plek in op het wereldtoneel; 
een onomkeerbare trend. Om steden beheersbaar en leefbaar  
te houden vragen verstedelijkingsopgaven om slimme, creatieve, 
integrale en duurzame oplossingen. Interessant en zinvol is om te  
kijken hoe en met wie we deze opgaven realiseren, binnen en buiten 
Amsterdam.
Amsterdam heeft veel kennis van en ervaring met verstedelijkings-
opgaven, maar internationale kennisuitwisseling is onontbeerlijk om 
een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat te kunnen blijven bieden. 

Hoe gaan bijvoorbeeld andere steden om met de toenemende druk 
op de stad, gebruik van voorzieningen en duurzame oplossingen?
Via formele en informele verbanden heeft DRO contact met 114  
steden in de wereld; met veertien daarvan is het contact intensief. 
Daarnaast zijn er 27 steden, zoals Parijs, Londen en Singapore, die 
zich  de komende twintig tot dertig jaar onderscheiden door een 
sterke kwalitatieve of kwantitatieve groei en die zich lenen voor  
uitwisseling van kennis en ideeën. 

Eric van der Kooij, teamleider DRO 

Kaart: Karla Guiterrez

114 
bestaande contacten

existing contacts

14
sterke banden

strong ties

27
potentiële kennisuitwisseling

potential knowledge exchange
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