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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.
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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 
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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.  


