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Hoofdstuk 1-1 beschrijft de ontwikkel- en
transformatie-initiatieven in Amstel-Stad.
De huidige waterhuishouding, de bodemstructuur
en de milieuhygiëne worden met kaarten toegelicht.
De knelpunten in de openbare ruimte en de
almaar toenemende vraag naar energie worden
in hoofdstuk 1-2 en 1-3 toegelicht. Hoofdstuk
1-4 beschrijft hoe knelpunten zich steeds vaker
manifesteren en gebiedsontwikkelingen vervolgens
vastlopen. Klimaatadaptatie, energietransitie
en circulaire economie vragen om een andere
ontwerpmethode. Deze wordt in hoofdstuk 1-5 in zes
stappen uitgelegd. De ontwerpmethode werkt met
gebiedsoverstijgende thema’s en prestatiedoelen,
om integraliteit te realiseren.
In hoofdstuk 2 komen aan de hand van een
kaartenatlas per thema de ruimtelijke opgaven van
Amstel-Stad aan de orde in zowel 2020 als 2050.
De daaraan ontleende prestatiedoelen worden
per gebiedsthema besproken en voorzien van een
referentiebeeld.
Om prestatiedoelen te tonen die integraal verwerkt
zijn in de openbare ruimte, worden op acht spreads
(p.146-161) foto’s van bestaande of al gerealiseerde
voorbeelden getoond.

Tot slot worden in hoofdstuk 3 aan de hand van vier
voorbeeldstraten in Amstel-Stad het programmeren
en ontwerpen met de integrale ontwerpmethode
toegelicht.

Er is een register van prestatiedoelen en een van
trefwoorden. In het register van prestatiedoelen
(geordend per gebiedsthema) zijn de daaruit
voortvloeiende maatregelen opgesomd. Voor elke
maatregel staat de code; achter elke maatregel
staat achtereenvolgens de paginaverwijzingen in
Casus Amstel-Stad (DL1) en het Werkboek (DL2).
De paginanummers in het trefwoordenregister
verwijzen achtereenvolgens naar Casus Amstel-Stad
en het Werkboek.

Het eerste deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam,
geeft globale achtergrondinformatie over het gebied
Amstel-Stad als casus en beschrijft de nieuwe
werkmethode. Het tweede deel, het Werkboek, bevat
een catalogus van maatregelen, en de uitwerkingen
van maatregelen, waaruit de ontwerper openbare
ruimte kan kiezen bij het programmeren en
ontwerpen van de openbare ruimte en ondergrond.
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Voorwoord

De stad Amsterdam is ontstaan rond een dam. Een dam in
een veenriviertje dat onderdeel was van het middeleeuwse
veenlandschap. Eind twaalfde eeuw verandert de moerassige
riviermonding door een opeenvolging van stormvloeden in een
potentiële woon- en handelsplaats, met een rechtstreekse
verbinding naar zee. In de dertiende eeuw ontstaat de Amstel
pas, door een kunstmatige verbinding met een ander veen
riviertje. De eerste bewoners uit het ommeland vestigden zich
langs de oevers en bouwden pas na verloop van tijd een dam in
het water. De dam als marktplaats gaf de nederzetting haar
bestaansrecht en maakte de groei tot stad mogelijk. De
bebouwing plooide zich langs het water, bestaande looproutes,
karrensporen en de iets later aangelegde eerste noordelijke en
zuidelijke zeedijken. Maar de ontstaansgeschiedenis van de
stad is vooral een verhaal over het ingrijpen van de mens, met
het water en het land in de hoofdrol. De stad is kunstmatig en
veranderbaar. De ontwikkeling van de stad heeft door de
eeuwen heen onverwachte wendingen gekend, aangestuurd
door toevalligheden en de wisselwerking tussen beleid van
bovenaf en protest en inspraak van onderaf.
Vanaf de negentiende eeuw zorgen structurele veranderingen
voor wijzigingen in de stad. De zorg voor openbare hygiëne leidt
tot de aanleg van riolering en drinkwatervoorzieningen en de
industrialisatie brengt onder meer de aanleg van gas, telefonie
en elektra voort. De komst van stoomschepen, trein, auto,
vliegtuig en metro vraagt om zware infrastructuren en heeft
grote invloed op de ontwikkeling van de stad. Per transitie
groeit en verandert Amsterdam, mede door het toenemend
aantal inwoners en de economische ontwikkeling. De inrichting
van de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond, wordt
keer op keer aangepast aan technologische ontwikkelingen.
De aan het oog onttrokken ondergrondse infrastructuur groeit
gestaag mee en de hoeveelheid kabels en leidingen in de grond
neemt alleen maar toe.
De komende jaren staat Amsterdam een nieuwe transitie te
wachten. Een die wordt aangedreven door de klimaatverandering,
de toenemende schaarste aan grondstoffen, de overgang naar
hernieuwbare (duurzame) energiebronnen en de digitalisering
van de samenleving. Maar ondertussen is de hoofdstedelijke
ondergrond zo goed als vol en kan er op veel plekken in de stad
nauwelijks meer iets bij. De komende twintig jaar moeten alle
straten in Amsterdam vanwege de klimaatadaptatie en energie
transitie ondergronds op de schop. Daarnaast krijgt de stad er
weer meer inwoners bij, naar verwachting ruim 150.000 tot 2035,
een groei van bijna 20% ten opzichte van 2020. Samen hebben
ze verstrekkende gevolgen voor de fysieke inrichting van
de stad.
De nieuwe complexe opgave van de openbare ruimte voor
klimaatadaptatie, energietransitie en circulariteit vraagt om
een andere strategie: een integrale aanpak van programmering,
ontwerp, engineering en investeringen. Recente stads- en
gebiedsontwikkelingsprojecten laten zien dat de transitie
vastloopt als de gangbare manier van stadsontwikkeling blijft
gehandhaafd. De schaal waarop gebiedsontwikkelingen nu
worden ontworpen en uitgevoerd is te beperkt voor de stapeling
van maatregelen voor het leefmilieu, nieuwe energiesystemen,
de hitte- en neerslagproblematiek, de inrichting van de bodem
en ondergrond, de gewenste circulariteit en natuurinclusief
bouwen. Het past simpelweg niet meer als we de inrichting van
de openbare ruimte niet veranderen.

De gemeente Amsterdam bezint zich op een nieuwe manier
van gebiedsontwikkeling, met een nieuwe ontwerpmethode
voor de openbare ruimte en een herziening van het planproces
waarbij private en publieke partijen eerder om de tafel zitten.
In de nieuwe manier van ontwerpen van de openbare ruimte
staan de ondergrond en een meervoudig functiegebruik voorop.
Bij de inrichting van de stad moet meer integraal én van onder
naar boven worden ontworpen in plaats van het huidige van
boven naar onder. Daarmee wordt het mogelijk om in een vroeg
stadium ondergronds ruimte te reserveren voor maatregelen
die bijdragen aan een groene, aantrekkelijke en kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte, waar het fijn wonen, werken,
recreëren, sporten en verblijven is. Het integrale stadsontwerp
van de boven- én ondergrond gaat niet zonder een aanpassing
van de spelregels. Een aanpassing van wet- en regelgeving is
vereist, net als nader uitgewerkte financiële en beleidskaders.
Amsterdam legt de lat hoog: het stelt extra scherpe
doelstellingen boven op de landelijke duurzaamheidsagenda.
De stad zal de transitie gebruiken om de openbare ruimte, de
huiskamer van alle Amsterdammers, zo groen, veilig en mooi
mogelijk in te richten.
De afgelopen twee jaar heeft een gedreven en enthousiast
team van gemeentelijke ontwerpers en ingenieurs in nauwe
samenwerking met deskundigen van verschillende universiteiten,
instellingen en bedrijven (Technische Universiteit Delft,
Wageningen University & Research, Hogeschool van
Amsterdam, Deltares, TNO – innovation for life, Naturalis
Biodiversity Center, GXN Copenhagen) gestudeerd op een
nieuwe integrale ontwerpmethode, met Amstel-Stad als
concrete casus. Het voorliggende resultaat hiervan biedt een
inspirerende werkmethode die naar ons idee een reuzenstap in
de juiste richting zet. Wij zouden graag zien dat we gezamenlijk
deze integrale ontwerpmethode openbare ruimte tot een
nieuwe aanpak maken voor gebiedsontwikkelingen in
Amsterdam.

Esther Agricola
directeur Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam
Huibert Baud
lid directieteam Assetmanagement, Alliander
Marten Klein
directielid Ingenieursbureau Amsterdam, gemeente Amsterdam
Roelof Kruize
directeur Waternet
Caroline Nevejan
Chief Science Officer, gemeente Amsterdam
Jean-Paul Rocour
hoofd Stedelijk Beheer, Verkeer en Openbare Ruimte,
gemeente Amsterdam
Carolien Schippers
directeur Grond en Ontwikkeling, gemeente Amsterdam
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De openbare ruimte van Amsterdam onder en boven de grond volgens de nieuwe
ontwerpmethode ingedeeld en verduidelijkt. De gekleurde iconen verwijzen naar
verschillende prestatiedoelen uit de zeven gebiedsthema’s (Leefmilieu, Water,
Flora & Fauna, Energie, Bodem & Ondergrond, Mobiliteit en Materialen).

Casus Amstel-Stad

introductie

Amsterdam groeit
Amsterdam floreert en dat wordt nog eens versterkt door een
gunstig economisch tij. Prognoses voorspellen een groei van
de stad naar een miljoen inwoners binnen vijftien jaar en de
komst van jaarlijks steeds meer toeristen: in 2030 worden maar
liefst 32 miljoen bezoekers verwacht. Uit het feit dat het inwoner
aantal bijna 20% zal groeien ten opzichte van 2020 volgt
de omvangrijke opgave voor de bouw van tienduizenden
woningen, met een bijpassend programma van onder meer
(ov)infrastructuur, buurtvoorzieningen, groen, sportfaciliteiten
en –terreinen en bedrijventerreinen. In het strategisch
document Koers 2025 heeft het gemeentebestuur in 2016 ervoor
gekozen om dat bouwprogramma geheel binnen de bestaande
gemeentegrenzen te realiseren. Die keuze betekent impliciet
dat er in de stad op de meeste locaties hoogstedelijk zal
worden gebouwd. Dat heeft tal van voordelen, maar heeft ook
tot gevolg dat de druk op de openbare ruimte wordt opgevoerd.
Met zo veel mensen per hectare worden, uiteraard, hoge
kwaliteitseisen gesteld aan de inrichting en het beheer van
straten, pleinen, groen en water.
Bestaande en nieuwe claims openbare ruimte
De openbare ruimte en ondergrond is een complexe omgeving
geclaimd door uiteenlopende functies en belangen, waaraan
kwaliteitseisen voor een verdichtende stad meer claims zullen
toevoegen in de komende jaren. De bijbehorende ondergrond is
even complex en herbergt een groot pakket aan rioleringen,
gasleidingen, drinkwaterleidingen en elektra- en datakabels.
In de oudere delen van de stad leidt dat nu al regelmatig tot
problemen. Bijvoorbeeld doordat een straat erg lang is open
gebroken, door schade van graafmachines die misgrijpen in de
wirwar van leidingen, of doordat nieuwe leidingen er eenvoudig
weg niet meer bij kunnen. Met deze problemen zijn steeds
hogere maatschappelijke kosten gemoeid.
De verdichtende stad en de modernisering van het leven
vragen om steeds meer elektra- en datakabels. Maar nog
urgenter is de claim die de klimaatverandering op de onder
grond legt. Er zijn steeds vaker perioden van extreem weer
(droogte, hitte of hevige regen). De duurzaamheidscriteria
vastgelegd in mondiale en nationale klimaatakkoorden eisen
op hun beurt ingrijpende aanpassingen aan de openbare
ruimte. Zowel de energietransitie als klimaatadaptatie laat zich
vertalen in extra kabels, leidingen en ander ruimtebeslag in de
ondergrond en/of een andere inrichting van de openbare ruimte.
In Amsterdam zijn de intensieve verstedelijking en de transitie
naar een robuust duurzame en adaptieve stad ingrijpende
ontwikkelingen die aanspraak maken op de openbare ruimte en
ondergrond, en daarmee vragen om nieuwe oplossingen voor
het maaiveldontwerp en een andere manier van programmeren
van de openbare ruimte. Zo heeft Amsterdam in het
Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016–2021 (GRP) al de
ambitie geformuleerd dat de stad, zowel op privaat als publiek
terrein, in 2020 een bui van 60 mm per uur moet kunnen
verwerken zonder schade aan bebouwing en vitale
infrastructuur te veroorzaken. In aansluiting hierop heeft
Amsterdam een Hemelwaterverordening in voorbereiding.
Het veelvoud aan bestaande en nieuwe claims op de openbare
ruimte en ondergrond knelt in de dagelijkse praktijk van de
ontwerper en uitvoerder. Daarbij wordt al werkend duidelijk dat
veel nieuwe opgaven niet kunnen worden opgelost binnen de
gebruikelijke projectgrenzen van gebiedsontwikkelingen. De
nood is hoog om gebiedsoverstijgende innovatieve oplossingen
en werkmethoden te ontwikkelen, waarmee ook tijd en geld
kunnen worden bespaard.

Openbare ruimte hoger op agenda
Gemeentelijke bestuurders, projectmanagers, steden
bouwkundigen, landschapsarchitecten, openbare-ruimte
ontwerpers en beleidsmakers zien de knelpunten al een aantal
jaar toenemen. Een betere koppeling tussen de openbare
ruimte, ondergrond en stedelijke ontwikkeling komt dan ook
steeds hoger op de agenda te staan. Medio 2019 publiceerden
gemeentelijke beleidsafdelingen het boekje Denk Dieper!
Toekomst van de Amsterdamse ondergrond, waarin niet alleen de
knelpunten worden benoemd, maar ook oplossingsrichtingen
worden beschreven. Die oplossingen worden in drie ‘casus
gebieden’ verder ontwikkeld via ontwerpend onderzoek en
engineering, samen met de eigenaren van kabels en leidingen.
De gebieden zijn de Negen Straatjes (kabels en leidingen in
combinatie met nauwe straten en kademuren), Amstel-Stad
(nieuwe methode programmeren openbare ruimte) en HavenStad (stad van de toekomst met innovatieve oplossingen).
Amstel-Stad speelt een bijzondere rol in de ontwikkeling van
een nieuwe ontwerpmethode om de openbare ruimte
(inrichting) en ondergrond (kabels en leidingen) in straten te
programmeren. Het streven is dat alle toekomstige (duurzame)
claims een goede plek krijgen, zonder dat er ingeleverd wordt
op de kwaliteit van de openbare ruimte of bebouwing. AmstelStad bestaat voor een groot deel uit stedelijk gebied dat stap
voor stap wordt verdicht. Dat geldt feitelijk ook voor de
openbare ruimte en ondergrond. Deze transformatie maakt de
opgave nog complexer. Amstel-Stad dient als proeftuin voor
heel Amsterdam, en vooral voor Zuidoost. Het is de ambitie dat
Zuidoost voor de gebiedsontwikkeling aan de westkant van het
treinspoor optimaal kan profiteren van de ervaringen opgedaan
in Amstel-Stad.
Ontwikkeling nieuwe werkmethode openbare ruimte
Een team van gemeentelijke openbare-ruimteontwerpers,
stedenbouwkundigen, technische experts, beheerders en
externen is vanaf medio 2018 aan de slag gegaan. Na ruim
anderhalf jaar onderzoek en ontwikkeling heeft dat geleid tot
de uitgave van Integrale ontwerpmethode openbare ruimte.
Casus Amstel-Stad, Amsterdam en het daarbij behorende
Werkboek. In deze tweedelige uitgave wordt de nieuwe
werkmethode beschreven om de openbare ruimte en
ondergrond integraal te programmeren.
Er is tijdens de ontwikkeling van de werkmethode een
intensieve inhoudelijke uitwisseling geweest tussen de
gemeentelijke afdelingen Ruimte en Duurzaamheid (R&D),
Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR), Ingenieursbureau (IB)
en Grond en Ontwikkeling (G&O). Daarnaast is met betrekking
tot bijna alle gebiedsthema’s nauw samengewerkt met
wetenschappers en onderzoekers van verschillende
universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven (Alliander,
Waternet, Technische Universiteit Delft, Wageningen
University & Research, Hogeschool van Amsterdam, Deltares,
TNO – innovation for life, Naturalis Biodiversity Center, GXN
Copenhagen). De maatregelen en uitwerkingen zijn hierdoor
getoetst en verder ontwikkeld op de verschillende
schaalniveaus van gebiedsontwikkeling.
De opgave van een gebied als Amstel-Stad wordt in sterke
mate bepaald door voorschriften op drie niveaus: de kaders uit
de landelijke wet- en regelgeving, de stadsschaal van de
Structuurvisie en het gemeentelijke beleid op gebiedsniveau.
Samen vormen ze de vraagstukken waar alle ruimtelijke
aspecten (en daarmee de financiële, juridische en
organisatorische implicaties) bij elkaar komen. Het huidige
beleid is nog niet toereikend voor de nieuwe ontwerpmethode
en een agendering ontbreekt om wet- en regelgeving aan te
passen om de ruimtelijke vraagstukken te kunnen
beantwoorden en te realiseren. Dit boek is een eerste stap en
moet als agendering worden gezien voor de doorvertaling van
wet- en regelgeving op beleidsniveau.
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Status van de uitgave
Deze uitgave is een aantrekkelijk en werkzaam ‘prototype’.
In deze eerste editie zijn nog niet alle ruimtelijke thema’s en
oplossingen gedetailleerd uitgewerkt. Dat
geldt Nationaal
met name voor
Boven
beleid
het thema mobiliteit, waarvoor al wel goede ontwerpprincipes
zijn gedefinieerd, maar waarvoor nog niet alle maatregelen
voor de openbare ruimte zijn uitgewerkt. Komende jaren wordt
er intensief gewerkt met de ontwerpprincipes en maatregelen
voor de nieuwe werkmethode openbare ruimte. Nieuwe
inzichten en leerervaringen worden verwerkt in de volgende
digitale edities, nadat een nu lopende mobiliteitsstudie
is afgerond.1
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Hierin krijgt
de gemeente meer ruimte om samen met stakeholders de
Nationaal beleid
omgeving in te richten. De nieuwe werkmethode loopt vooruit
op de Omgevingswet. De wet en de daaruit voortvloeiende
Omgevingsvisie voor Amsterdam 2050 zullen dankbaar gebruik
maken van de ervaringen met de integrale ontwerpmethode.
Toch zullen verschillende aspecten in het gemeentelijk beleid
en de provinciale en landelijke wet- en regelgeving nog moeten
worden aangepast. Zo kunnen meerdere warmtebronnen nog
niet één open warmtenet benutten, doordat de duurzaamheid
van elke bron niet separaat kan worden toegekend aan de
afnemer. De garantie van de oorsprong van warmte bestaat
Provincieel beleid
daarmee nog niet en de huidige Warmtewet stimuleert dit
niet. Ook aan ondergrondse infrastructuurcomponenten op
(Europees en) landelijk niveau, inclusief de Telecommunicatie
wet, zijn aanpassingen nodig. In de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) uit juni 2019 geeft het Rijk een langetermijnvisie op de
toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.
Klimaatadapatie is in de NOVI opgenomen als een van de vijf
grootste opgaven. De visie spreekt zich verder uit op nationale
belangen en een integrale aanpak van voorliggende opgaven en
omgevingsbeleid.

Structuurvisie

Tussen schaal

Bijschrift

Bijschrift

Projecten

Gemeentelijke beleid

Voor wie
Integrale ontwerpmethode openbare ruimte is in de eerste
plaats bedoeld voor stedenbouwkundigen, landschaps
architecten, openbare-ruimteontwerpers, beleidsmedewerkers,
ingenieurs en beheerders van de gemeente Amsterdam en
leden van projectgroepen die aan gebiedsontwikkelingen
werken. De uitgave bevat echter vooral generieke vraagstukken
en oplossingen, en is daarom zeker ook interessant voor
collega’s in andere gemeenten, die vaak voor vergelijkbare
Gebied
uitdagingen staan, en voor beleidsmakers bij netbeheerders,
waterschappen, provincie en rijk.

Amsterdam-Zuidoost, gebied Amstel-Stad

Structuur van de uitgave
Het eerste deel, Casus Amstel-Stad, Amsterdam, biedt een
theoretische kader, beschrijft de nieuwe werkmethode en geeft
globale achtergrondinformatie over het gebied Amstel-Stad
als casus. Vervolgens wordt de toepassing van de werkmethode
uitgelegd aan de hand van vier straten in Amstel-Stad.
Het tweede deel, het Werkboek, bevat een catalogus van
maatregelen, en de uitwerkingen van maatregelen, waaruit
ontwerpers kunnen kiezen bij het programmeren en ontwerpen
van de openbare ruimte en ondergrond.

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Het ontwerpen en werken aan de openbare ruimte valt onder de wet- en regelgeving
van zowel gemeentelijk en provinciaal beleid als van (boven)nationaal beleid.

1

Voor Zuidoost loopt in 2020 nog een mobiliteitsonderzoek. Dit wordt
verricht door Verkeer en Openbare Ruimte, in samenwerking met
Grond en Ontwikkeling.
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1–1

Over het
gebied
Amstel-Stad

Transformatie van de Zuidflank
Amstel-Stad is de ambtelijke werktitel voor de lange stedelijke
zone tussen het Amstelkwartier in het noorden en het AMC in
het zuiden. Een strook die in het westen wordt begrensd door
de A2 en in het oosten door de Bijlmermeer. In deze zone zijn al
enkele jaren ontwikkel- en transformatie-initiatieven gaande.
Op basis van die ontwikkelingen en de beschikbare ruimte
wordt geschat dat Amstel-Stad uiteindelijk ruimte zal bieden
aan circa 25.000 tot 50.000 nieuwe woningen. Dat staat gelijk
aan 50.000 tot 100.000 nieuwe bewoners met het daarbij
passende aanbod van niet-woonfuncties zoals scholen,
kantoren, winkels en horeca, zorg en sport.
Ambitie
Het gebied bevindt zich in de (met name door Schiphol)
economisch sterke en goed bereikbare zuidflank van stad en regio
en ligt bestuursrechtelijk gezien in de gemeenten Amsterdam en
Ouder-Amstel. De uitbreiding van het centrumgebied tot aan de
ring A10 is al volop in gang. Amstel-Stad ligt vlak naast het
cultuurhistorisch waardevolle Amstelland. Er liggen kansen voor
het verbinden van de nu nog stedelijke zone (bedrijventerrein)
tussen Amstel Business Park en ArenAPoort. Daarnaast zijn de
kantorengebieden Amstel III en ArenAPoort begonnen aan een
transformatie naar een gemengde woon-werkwijk.
De centrale opgave en ambitie voor het plangebied AmstelStad is het duurzaam ontwikkelen, transformeren en
intensiveren van dit deel van de economisch sterke en goed
bereikbare zuidflank van de Metropoolregio. De opgave bestaat
uit het realiseren van een fors aantal woningen in diverse
milieus, behoud en uitbreiding van de werkfunctie, betere
infrastructurele verbindingen en meer recreatieve, sport-,
ecologische en maatschappelijke voorzieningen.
Deelgebieden Amstel-Stad
De zone tussen het Amstelstation en het AMC is opgebouwd
uit zeven deelgebieden met elk een identiteit en opgave. Het
ruimtelijk-economisch ontwikkelingsperspectief voor deze
opeenvolgende stadswijken ziet er voorlopig zo uit:
Amstelstation
Het Amstelstation (officieel station Amsterdam Amstel) en
omgeving ontwikkelt zich verder als groot regionaal multimodaal
knooppunt. Rondom het station vindt intensieve verdichting
plaats met hoogstedelijk wonen, grote kantoren en meer horeca,
waardoor een gemengd grootstedelijk gebied tot stand komt.
Amstelkwartier
De ontwikkeling van het Amstelkwartier is in volle gang. Het
accent daarbij ligt op woningbouw, maar er is ook ruimte voor
het werken. In het verlengde hiervan zal ook het gebied rond
metrostation Overamstel gaan verdichten en transformeren,
maar meer dan in bijvoorbeeld het Amstelkwartier wordt hier
ingezet op behoud en groei van de werkfunctie en op een
gelijkwaardige mix tussen werken, wonen en voorzieningen.

Amsterdam

Amstel Business Park
Dit bedrijventerrein (ten zuiden van de A10) transformeert en
intensiveert naar een meer gemengd stedelijk woon-werkgebied
en de beschikbare restruimte wordt verder opgevuld tot de
spoorlijn Duivendrecht-Schiphol. Met het doortrekken van de
Joan Muyskenweg tot aan station Duivendrecht wordt de
verbinding met Amsterdam-Zuid verbeterd. Een nieuwe
aansluiting op de A2, juist ten zuiden van knooppunt Amstel,
maakt het Business Park beter bereikbaar.
Amstel-Stad, Amsterdam
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Voorlopige cijfers
transformatie Amstel-Stad
Amstelstation
Wonen: 109.000 m² bvo
Niet wonen: 45.000 m² bvo
Amstelkwartier
Fase I, II, III
Wonen: 332.000 m² bvo
Niet wonen: 83.400 m² bvo
Kauwgomballenkwartier
Bestaand: 199.000 m2 bvo
Netto toevoegen: 166.000 m² bvo
Totaal: 285.000 m2 bvo
Niet wonen: 85.000 – 142.500 m2
Wonen: 85.000 – 142.500 m2
Voorzieningen: 57.000 m2 (schatting)
A2/zone Joan Muyskenweg
Wonen: 127.000 – 167.000 m² bvo
Niet wonen: 63.000 – 83.000 m² bvo
Amstel Business Park
Noord
Wonen: 114000 – 266.000 m² bvo
Niet wonen: 266.000 – 114.000 m² bvo
Totaal: 380.000 m² bvo
Zuid
Niet wonen: (100% werken) 85.000 m² bvo
De Nieuwe Kern
Wonen: maximum van 450.000 m² bvo
Niet wonen: 250.000 m² bvo
ArenAPoort
Wonen: 510.000 m² bvo
Niet wonen: 1.160.000 m² bvo
Amstel III (ontwikkeling tot 2040)
Wonen: 831.000 bvo (65%)
Niet wonen: 442.000 bvo (35%)
Totaal: 1.273.000 bvo (100%)

De Nieuwe Kern
Toekomstige woonwijk De Nieuwe Kern ligt in de gemeente
Ouder-Amstel, maar Amsterdam heeft er veel grond in
eigendom. Het voornemen is om ten westen en oosten van de
Holterbergweg, ongeveer tussen Duivendrecht en de ArenA,
zo’n 4.500 woningen te bouwen. Naast woningen is er ook
ruimte voor kleine zelfstandige kantoren en voorzieningen.
De Holterbergweg vormt de hoofdader door het woongebied
en krijgt een laanprofiel met aan weerszijden bebouwing,
waardoor dit een sociaal veilige en attractieve hoofdroute
wordt, ook voor fietsers. Voor fietsers komen er nog meer goede
routes, met onder meer een nieuwe fietsbrug over de A2 naar
het groene Amstelland. Aan de zuidgrens van De Nieuwe Kern
liggen de twee huidige sportparken De Toekomst en Strandvliet.
Die accommodaties worden uitgebreid met extra velden en
indoor sportvoorzieningen.
Ook station Duivenrecht en omgeving is onderdeel van de
planvorming van De Nieuwe Kern. Direct rondom het station
gebeurt op dit moment nog niet zoveel, maar dat gaat in de
toekomst veranderen. Ten westen van het station wordt
voorzien in de ontwikkeling van een nieuw multimodaal
knooppunt, met een gemengd milieu van hoogstedelijk werken
en voorzieningen. Onderdeel van deze doorontwikkeling is ook
het verbeteren van het fietsnetwerk rondom het station.
Daarmee wordt het een goed ‘schakelgebied’ tussen
De Nieuwe Kern, Duivendrecht, Amsterdam-Oost en
Amsterdam-Zuidoost.

Oost-West 4
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Amstel III
Dit (nu nog) monofunctionele kantorengebied is een van de
grote beloften van Amstel-Stad. Samen met gevestigde
eigenaren en investeerders worden tal van plannen ontwikkeld
om het gebied geleidelijk aan te transformeren tot een
levendig, hoogstedelijk en gemengd woon-werkgebied van
hoge kwaliteit. Exacte aantallen woningen zijn nog niet bekend,
maar voorlopige cijfers duiden op circa 10.000 woningen en
bijbehorende voorzieningen.
AMC-gebied
Het ziekenhuis Amsterdam UMC – locatie AMC is eigenlijk een
complex aan gebouwen gewijd aan het verlenen van gezondheids
zorg, onderwijs en research. In het gebied werken ruim 7.000
zorgprofessionals en ongeveer 2.300 studenten. Die functies
worden in de toekomst verder versterkt en uitgebouwd.
Openbare ruimte en ondergrond
Deze publicatie richt zich niet zozeer op het bouwprogramma
voor of de identiteit van de zeven gebieden van Amstel-Stad,
maar gaat vooral over het programmeren en inrichten van de
openbare ruimte en ondergrond. Het gebied van Amstel-Stad
was lange tijd voornamelijk een kantoren-, evenementen- en
bedrijvenstrook, onderbroken door sportvelden, een volkstuinen
park, een golfbaan en braakliggende restruimten. De openbare
ruimte was vooral functioneel ingericht met veel ruimte voor
autoverkeer en parkeren. Omdat er nauwelijks werd gewoond,
was er geen reden om veel aandacht te besteden aan gevarieerd
en aantrekkelijk buurtgroen, prettige wandel- en fietspaden of
waterpartijen. Hoewel die aandacht er nu uitdrukkelijk wel is,
weerspiegelt die oude inrichtingsfilosofie zich nu nog in grote
delen van het gebied. Voor de toekomstige programmering en
inrichting van de openbare ruimte en ondergrond zijn in
Amstel-Stad vooral vier factoren erg belangrijk: de bodem
opbouw, de waterhuishouding, extra kabels en leidingen, en
veel meer én kwalitatief groen.

nutriënten in het water leidt tot algenbloei en anaeroob milieu,
dat niet alleen ongunstig is voor veel soorten planten, maar ook
voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.
Nog meer kabels en leidingen
Toenemende ruimteclaims op de bodem en ondergrond zijn
een knelpunt in alle compacte stedelijke wijken. Een bijkomende
moeilijkheid in Amstel-Stad is dat daar sprake is van bestaande
straten (waarvan de breedte dus vastligt) waarin ruimte moet
worden gevonden voor extra kabels en leidingen boven op het
pakket dat er al ligt. Denk bijvoorbeeld aan leidingen voor
nieuwe warmte- en koudenetten, meer data- en elektriciteits
kabels, ondergronds afvaltransport en allerlei goten, buizen of
greppels voor een rainproof inrichting van de wijk. Op veel
plekken is die ruimte er eenvoudigweg niet. Daarom streeft
Amstel-Stad naar toepassing van innovatieve methoden van
kabel- en leidingaanleg die sterk ruimtebesparend zijn.
De bodem van Amstel-Stad, waarin dit alles moet plaats
vinden, heeft een zeer heterogene opbouw. Delen van de
drassige en brakke laagveenbodem zijn in de loop der jaren niet
of nauwelijks opgehoogd, andere delen zijn opgehoogd met
wisselende laagdikten zand, en soms is het veenpakket zelfs
geheel weggehaald en vervangen door zand. Positief is dat er
in het gebied vrijwel geen sprake is van verontreinigde bodem,
afgezien van de bodem van het Amstelkwartier, waar reeds
passende maatregelen voor worden getroffen.
Milieuhygiëne
Ruimtelijk gezien hebben ook milieuzones invloed op de manier
waarop Amstel-Stad wordt ontwikkeld. In bijgaande kaart
staan die zones ingetekend. Vooral de zones langs de sporen
(geluid) en een lpg-transportleiding (risico) zijn breed en
hebben gevolgen voor aanliggende bestemmingen. De
milieuzones rond onderstations voor elektriciteit (geluid en
elektromagnetische straling), een windmolen en rioolbooster
(geluid) en enkele lpg-stations met tank (risico) zijn veel
kleiner van omvang. Op langere termijn is het denkbaar dat de
huidige lpg-infrastructuur wordt benut voor waterstof. Ook
daarbij zal sprake zijn van een veiligheidszonering maar voor
waterstof is dat nog niet berekend. De geluidszone van
Schiphol legt tot slot een ‘tong’ over nieuwbouwwijk De Nieuwe
Kern, en zal daar met name invloed hebben op de maximale
bouwhoogte. De genoemde milieuzones hebben overigens
geen grote gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte
en ondergrond daaromheen, maar vooral voor de bebouwing en
functies die er zijn toegestaan.
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ArenAPoort
Het ArenA-gebied en de Amsterdamse Poort hebben zich
ontwikkeld tot een centrum-, uitgaans- en evenementengebied
van regionale en nationale betekenis. Het is de ambitie om het
gebied door te ontwikkelen via verdichting en een gemengd
programma van woningen, horeca, winkels, cultuur en andere
voorzieningen. Tegelijkertijd wordt ingezet op maatregelen die
de leefbaarheid en duurzaamheid in het gebied bevorderen,
zoals parkeeroplossingen tijdens evenementen, betere
stationsomgeving, meer hoogwaardig groen en het
programmeren (en herinrichten) van ‘dode’ plinten in
gebouwen.

Lastige waterhuishouding
Amsterdam-Zuidoost bestaat uit zeven oude en nieuwe
poldersystemen, binnen meerdere gemeentegrenzen, met
eigen peilregimes. Ook binnen de uitsnede van Amstel-Stad is
sprake van meerdere polders die oorspronkelijk geheel onder
NAP lagen. In later jaren zijn delen ervan voor bouwprojecten
in wisselende mate met zand opgehoogd, waardoor het gebied
tegenwoordig een rijke variatie aan maaiveldhoogten kent. De
maaiveldhoogte varieert ruwweg van +1 m NAP tot -4 m NAP.
De diepste delen liggen in het midden en zuidelijk deel van
Amstel-Stad.
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Deze doorsneden zijn
gebaseerd op modellen
van de bodem en kunnen
afwijken van de werkelijke
situatie. De bodemopbouw
is, bekeken vanaf maaiveld: antropogeen (onder
andere ophoogzand), veen,
klei en zand, veen en zand.
De dikte van de bovenste
veenlaag in het gebied
varieert sterk. De diverse
bodemsoorten reageren
verschillend op de invloed
van het klimaat. Voor
bodemdaling als gevolg
van droogte is veen is
bijvoorbeeld kwetsbaarder
dan klei.
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Door de polders en de geohydrologische eigenschappen heeft
Amstel-Stad een fors grondwaterprobleem. Grondwater van
hooggelegen polders perst zich in de vorm van kwel omhoog in
de aanliggende lager gelegen polders. Het kwel treedt vooral
op in polders De Toekomst en De Nieuwe Bullewijk. Daar is op
veel plekken het grondwaterniveau erg hoog. Met name in het
zuidelijk deel van Amstel-Stad zorgt dat op regenachtige
dagen regelmatig voor drassige situaties. Bijkomend fenomeen
is dat het oppervlaktewater licht brak (zout) is, zuurstofarm
(vooral in het midden van Amstel-Stad) en voedselrijk. Te veel

Op volgende pagina: Oppervlaktewater wordt door gemalen uitgeslagen naar de
boezem. Maar om het waterpeil op niveau te houden, wordt er water vanuit de
boezem ingelaten. Het waterpeil van de boezem rondom Zuidoost is -0,4 m NAP.
Verder is er een groot verschil in het waterpeil tussen het noordelijk deel (een groot
deel van de Venserpolder is -2,5 m NAP) en zuidelijke deel (polders De Toekomst
en De Nieuwe Bullewijk is -4,7 m NAP) in Amstel-Stad. Het Amstelstation ligt in
de Watergraafsmeerpolder (-5,5 m NAP).
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peilgebieden / situatie Bijlmerring 2020

Casus Amstel-Stad

Milieuhygiëne / situatie 2020
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Casus Amstel-Stad

1– 2

Knelpunten in de
openbare ruimte

Hoogstedelijke gebiedsontwikkeling en duurzaamheids
aspecten leggen extra claims op de (beperkte) openbare ruimte
en ondergrond, vooral in bestaande transformatiegebieden en
compacte stadscentra. Grote steden als Amsterdam worstelen
met drie ingewikkelde vraagstukken om die claims naar
behoren te kunnen honoreren.
De toegenomen complexiteit. Het programmeren van
profielen van straten is inmiddels te complex geworden
voor traditionele vuistregels. Alle duurzaamheidsopgaven
stellen zwaardere eisen aan de inrichting van de
openbare ruimte en raken onderling steeds meer met
elkaar verweven. Ook het hoge tempo waarin gebieds
ontwikkelingen zich tegenwoordig voltrekken vereist
slimmere methoden om de straatprofielen te programmeren.
Daarnaast vraagt de afvalinzameling tevens om daad
krachtig handelen. Aanwezige materialen en grondstoffen
worden amper hergebruikt en ‘lopen weg’. Deze moeten
actief worden gewonnen en via cascadering circulair in
de stad worden teruggevoerd.
De volle ondergrond. De ondergrond ligt in veel straten al
vol en biedt geen ruimte voor nieuwe ambities. Dat probleem
speelde aanvankelijk alleen in de krappe binnenstad, maar
nu ook in gebieden met ogenschijnlijk veel ruimte en brede
straten.
Het gebrek aan regie in de ondergrond. Bij de inrichting
van de ondergrond is te weinig regie. Eigenaren van kabels
en leidingen hebben vooralsnog veel autonomie in de
hoeveelheid infrastructuur die zij in de grond leggen,
wanneer en vooral op welke manier. Dat is een van de
redenen waarom netbeheerders eerder in het proces van
gebiedsontwikkeling moeten worden betrokken, waarbij
samenwerking bovenaan staat, maar waarbij ook de
regievraag nadrukkelijker ter tafel moet komen.
Spaghetti van kabel en leidingen
De zachte bodem in Nederland is een gemakkelijk medium om
in te graven en kabels en leidingen in weg te bergen. Daarom
zijn hier geen bovengrondse kabels. In Amsterdam begon het
kabel- en leidingennetwerk met de introductie van stadsgas in
1816 en vers drinkwater in 1853. Vanaf 1881 kwam de
telefoonkabel erbij, in 1889 het elektriciteitsnet en in 1910 de
riolering. Na de Tweede Wereldoorlog volgden in hoog tempo
aardgas, diep- en persriolen, hemelwaterriool en steeds
dikkere bundels dataleidingen. Recente nieuwkomers zijn de
aan- en afvoerleidingen van warmtenetten in diverse delen van
de stad.

Hoek Middenweg/Kamerlingh Onneslaan

Inmiddels heeft dit onder de grond geleid tot een ware
‘spaghetti’ aan kabels en leidingen, met soms vervelende
beperkingen voor de maaiveldinrichting. Vooral in de nauwe
straten van de binnenstad kan de situatie penibel zijn. Onder
maaiveld is het vaak minder overzichtelijk georganiseerd dan
men zou denken, zodat bij graafwerkzaamheden met enige
regelmaat per ongeluk door iets heen wordt gehakt. Herstel van
die missers is kostbaar en loopt jaarlijks in de miljoenen. Dit
probleem speelt ook in de ruimer opgezette buitenwijken. Het
komt voor dat zelfs brede straten niet genoeg plek overhouden
voor een paar flinke bomen, omwille van alle kabels en
leidingen (inclusief hoofdtransportleidingen) die de ruimte
opeisen. Er is steeds meer behoefte aan regie en strategie bij
de inrichting en het beheer van de ondergrond, met name bij
gebiedsontwikkeling en -transformatie.

In de toekomst wordt het nog drukker in de ondergrond. Door
de energietransitie komen er veel warmtenetten bij én een
verzwaring van het elektriciteitsnet. Daarbij komt ook een
robuuster systeem van regenwateropvang in de openbare
ruimte (zoals wadi’s) en de ondergrond (intelligente hemel
waterafvoer). Voorts vereist een circulaire stad gecascadeerde
inzameling om meer ‘schone’ afval/waardestromen te
genereren, met bijbehorende inzamelinfrastructuur. In zeer
hoge bouwdichtheden loopt het huidige systeem van onder
grondse afvalcontainers op straat echter tegen zijn grenzen
aan. In dat geval moet er mogelijk worden overgestapt op een
ander inzamelsysteem, zoals bijvoorbeeld een ondergronds
afvaltransportsysteem. Als in het jaar 2030 een straat wordt
opgebroken in bijvoorbeeld Haven-Stad, Amstel-Stad of de
Sluisbuurt, kan daar het volgende worden aangetroffen
ondergronds:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

drinkwaterleidingen
nog steeds gasleidingen (voor bestaande bouw en
als piek/noodvoorziening)
dikke bundels van telecom- en datakabels
elektrakabels (laag-, midden- en hoogspanning)
vuilwaterriool en (soms) diepriool
hemelwaterriool
afvaltransportbuizen (OAT)
aanvoerbuizen en retourbuizen warmtenet voor de
buurt (distributie lage- [LT], midden- [MT] en
hogetemperatuur [HT])
hoofdaanvoer- en retourleidingen warmtenet
(transport)
boomwortels
vitaal bodemleven.

Het ruimtegebruik van het huidige pakket kabels en leidingen
staat in directe concurrentie met andere ruimtelijke ambities,
zoals het streven naar stedelijke straten met een compact
profiel, mooie bomen, hemelwateropvang in wadi’s,
ondergrondse kelders, putten voor ondergrondse warmtekoudeopslag en parkeergarages.
Hoogstedelijke ondergrondse ordening
Om die ruimteclaims duurzaam op te lossen, moeten kabels en
leidingen op een andere manier worden georganiseerd. Een
kantorenwijk als de Zuidas kreeg daar al jaren geleden mee te
maken. Tussen deze supercompacte hoogbouw, met de haast
volledige onderkeldering van het gebied in combinatie met de
opzet om hier een stadsgevoel te creëren, was er gewoon geen
ruimte voor brede stroken kabels en leidingen. Het vooruitzicht
van regelmatig hinderlijke opbrekingen van het dure
maaiveldontwerp deed wenkbrauwen fronzen. In 2004 werd
daarom een lange Integrale Leidingtunnel (ILT) onder de
Mahlerlaan aangelegd, waarmee de Zuidas een landelijke
primeur had.
Situatie in Amstel-Stad
Ook andere gebiedsontwikkelingen lopen tegen zulk nijpend
ruimtegebrek aan, zoals delen van Amstel-Stad. In dit gebied
spelen namelijk specifieke vraagstukken die bovengenoemd
ruimteprobleem compliceren.
1.

Dit deel van Amsterdam kampt met een ongunstige
geohydrologische situatie. Door kwel en hoge
grondwaterstanden kan Amstel-Stad op dit moment
te weinig regenwater bergen en is de kwaliteit van het
oppervlaktewater onvoldoende. In dit gebied moet dus
relatief veel extra openbare ruimte worden vrijgespeeld
om de (steeds zwaardere) regenbuien op te vangen en
een robuuster oppervlaktewatersysteem te realiseren.
Ook nieuwe ondergrondse infrastructuur, zoals garages
en leidingtunnels, leggen extra druk op de waterbergende
capaciteit van de ondergrond, waardoor die berging nog
sterker in de openbare ruimte moet worden gevonden.
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2.

3.

Integrale ontwerpmethode openbare ruimte

Amstel-Stad is geen onontgonnen gebied, maar een
bestaand stuk stad in transformatie met straks een mix
van oude en nieuwe gebouwen. Als gevolg daarvan moeten
eigenlijk verschillende energie-infrastructuren naast
elkaar worden aangelegd: een gasnet en warmtenetten
voor de huidige bebouwing (HT), bij isoleren (MT) en de
nieuwbouw (LT). Uiteraard vergt dat veel ruimte in de
ondergrond.
Het bestaande stratenpatroon van Amstel-Stad ligt
grotendeels vast. Nieuwe claims in de openbare ruimte
en ondergrond moeten er dus ‘aan het bestaande worden
toegevoegd’, terwijl die straten vaak al behoorlijk vol
liggen met kabels en leidingen. In Amstel-Stad zijn daarom
nu al straten geïdentificeerd die op het oog een riante
‘buitenwijkbreedte’ hebben, maar waar desalniettemin de
bouw van een integrale leidingtunnel onvermijdelijk wordt
om alle eisen en wensen te accommoderen.

Programmeren en ontwerpen van een straat(profiel)
De in dit hoofdstuk beschreven knelpunten in de openbare
ruimte en ondergrond spelen in heel Amsterdam (en alle grote
steden), maar in het bijzonder in een gebied als Amstel-Stad,
waar weinig water de bodem kan infiltreren en waar het kabelen leidingenpakket moet worden verzwaard binnen bestaande
straatprofielen. De transformatie van het gebied kan dan ook
vastlopen op een gebrek aan ruimte boven en onder de grond.
Daarom is voor Amstel-Stad een geheel nieuwe methode
voor de inrichting van de openbare ruimte ontwikkeld, die de
benodigde ruimte wel kan bieden en dat bovendien op een
integrale wijze doet.

Casus Amstel-Stad
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Aantasting vitaal bodemleven
De bodem vormt de buitenste laag van
onze planeet. De bovengrond is de meest
productieve en biologisch actieve bodemlaag.
Een typisch mineraal bodemmonster bestaat
uit 45% mineralen, 25% water, 25% lucht en
5% organische stof. Bodems bieden een
verbazingwekkende habitat en kunnen meer
dan 10.000 soorten per vierkante meter
bevatten. Dit bodemleven speelt een cruciale
rol, doordat het de bodem losmaakt, humus
toevoegt en verontreinigingen verwijdert. Een
gezonde bodem leidt tot minder erosie, goede
waterregulatie, ziekte- en plaagwering, zuivering
en het vastleggen van CO2.
De structuur van een optimale bodem moet
losjes zijn, met poriën tussen de korrels waarin
water makkelijk kan infiltreren. De samenstelling
van voedingsstoffen en mineralen – en de
hoeveelheid ervan – bepaalt de bodemkwaliteit
en bij voldoende organische stoffen kunnen
planten groeien. Wortels van planten en graaf
gangen van bodemleven zorgen er ook voor dat
water makkelijk in de bodem kan wegzakken.
Goede gravers zijn pendelaars: regenwormen
die verticale tunnels in de bodem maken tot wel
een meter diep. De structuur en samenstelling
van een bodem zijn van groot belang voor het
infiltreren en vasthouden van water. Het actief
stimuleren van het bodemleven is dan ook een
goede maatregel tegen droogte.
De natuurlijke buffercapaciteit van de bodem
is door bewerking van de bodem, afname van
het gehalte organische stof en versnelde afvoer
van water op veel plaatsen in Nederland de
afgelopen decennia aantoonbaar afgenomen.
Door het veranderende klimaat komen steeds
vaker perioden van droogte en extreme neerslag
voor. Een goede spons- en bufferwerking van
bodems wordt daarom steeds belangrijker.
Biodiversiteit weerspiegelt de mix van levende
organismen in de bodem. Deze organismen
interacteren met elkaar en met planten
en kleine dieren en samen vormen ze een
web van biologische activiteit. Het web van
bodemvoedsel omvat regenwormen, spinnen,
mieren, kevers, springstaarten, mijten, aaltjes,
schimmels, bacteriën en andere organismen.
Bodembiodiversiteit varieert, omdat het soort
nummer, de samenstelling en de diversiteit
van een bepaalde bodem afhankelijk zijn van
factoren zoals lucht, temperatuur, zuurgraad,
vocht, voedingsstofgehalte en organische stof.
In stedelijk gebied moet veel meer aandacht
komen voor de bijdrage die de bodem en het
bodemleven leveren aan meer en gezonder
groen en het verwijderen van verontreinigingen.
Daarnaast kan de bodem worden verbeterd
door te zorgen voor minder verharding, meer
beplanting en organisch materiaal zo veel
mogelijk te laten liggen.
Hittestress is ook ondergronds aanwezig.
De bodem wordt warmer door de klimaat
verandering en door de toename van
warmtenetten en (hoog)spanningskabels.
De effecten hiervan op de omvangrijke bio
diversiteit in de bodem zijn nog onvoldoende
gekend. Wel is duidelijk dat klimaatverandering
directe (via bodemtemperatuur en bodemvocht)
en indirecte invloed (via afbraaksnelheid van
organische stof en verschuivingen in habitats
van plantensoorten) heeft op de diversiteit van
leven in bodems. Een effect dat al wel merkbaar
is op het drinkwater. Het drinkwater in het
ondergrondse distributienetwerk neemt snel
de temperatuur aan van de bodem waarin de
leidingen liggen. Bij opwarming van de bodem
kan het drinkwater warmer worden dan
25 graden en dat kan leiden tot klachten over
de smaak en geur van water en tot de groei van
micro-organismen en ziekteverwekkers in het
drinkwater. In de warme zomer 2018 zijn enkele
metingen van drinkwatertemperatuur boven
de 25 graden gezien. Het dieper leggen van
drinkwaterleidingen en het voldoende afstand
houden tot warmtebronnen kan dit helpen
voorkomen.

klimaateigenschappen

bodemeigenschappen

misstanden

- type
- mineralen
- temperatuur
- textuur
- infiltratie
- poreusheid
- pH
- koolstofgehalte
- stikstofgehalte
- et cetera

- verzilting
- bodemverdichting
- erosie
- bodemafsluiting
- vervuiling
- uitstoot broeikasgassen
- verlies habitat en biodiversiteit
- opwarming
- verlies water en nutriënten

bodemfuncties
- bron grondstoffen
- voorraadkamer koolstof
- voorraadkamer biodiversiteit
- basis voor menselijk handelen
- opslag, filtering en transport water en nutriënten
- opslag geologisch en archeoloisch erfgoed

bodembeheer

bodem-ecosysteemdiensten
ondersteunend

niet duurzaam

- nutriëntencyclus
- koolstofcyclus
- fotosynthese
- bodemvorming
- primaire productie

- monoculturen
- talrijke bosbranden
- gebruik pesticiden
- bioindustrie
- verstedelijking
- conventionele grondbewerking

bevoorrading
- voedsel
- vers water
- hout en vezels
- biodiversiteit
- brandstof

duurzaam
- gevarieerde bossen
- voorgeschreven branden
- conservatieve grondbewerking
- organisch boeren
- diversiteit in gewassen
- groen-blauwe infrastructuren

regulatie
- klimaatregeling
- overstroming
- koolstofvastlegging
- bestuiving
- waterzuivering
- bodemziekten en -plagen

cultureel
- esthetiek
- spiritueel
- educatief
- recreatief
- gezondheid / welzijn
- erfgoed

waardering
kaders die worden gebruikt voor de
waardering van bodem-ecosystemen in de
verschillende vormen van grondgebruik
(gras-, akker- en weiland, bos en stad).

pijlen:

impact
degradatie/devaluatie
onderhoud/verbetering
invloed op
Vitaal bodemleven hangt af van een optimale cyclus van duurzaam bodembeheer
en bodem-ecosysteeemdiensten.

interactie

Integrale ontwerpmethode openbare ruimte
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/ uitlegschema kabels en leidingen
Beschrijving

CAI/T

CAI/ TV/ Telecom

bron

Data

Glasvezel

bron

E (LS)

Elektra
Laagspanning

bron

E (MS)

Elektra
Middenspanning

bron

E (HS)

Elektra
Hoogspanning

bron

DWA

Droogweerafvoer (riool)

bron

HWA/ RWA

Hemelwaterafvoer (riool)

bron

PR

Persriool

bron

Warmte HT/ MT

Warmtenet Hoge/ Midden
temperatuur

bron

Warmte LT

Warmtenet Lage Temperatuur

bron

W

Drinkwater

bron

G

Gas

bron

O.A.T.

bron

Ondergronds Afvoer
Transport

Diameter transport

Dekking transport

Diameter
distributie

Dekking distributie

Vrij werkruimte

Afstand van
gebouwen1

40mm-50mm

0,60m

40mm-50mm

0,60/0,50m

0,30m

0,25/ 0,75m

NEN 7171-1

NEN 7171-1/
Gemeente R’dam/
Gemeente Almere

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente R’dam

40mm-50mm

0,60m

40mm-50mm

0,60/0,50m

0,30m

0,25/ 0,75m

NEN 7171-1

NEN 7171-1/
Gemeente R’dam

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente R’dam

-

-

70mm

0,60m

0,30m

0,50m

-

-

NEN 7171-1

NEN 7171-1/
Gemeente R’dam

Energie Bedrijf

Gemeente A’dam

100mm

0,70/ 0,90m

-

-

0,30m

1,00m

NEN 7171-1

Energie Bedrijf

-

-

Energie Bedrijf

Gemeente R’dam/
Gemeente Almere

100mm

1,00m

-

-

0,30m

1,00m

NEN 7171-1

Energie Bedrijf

-

-

Energie Bedrijf

Gemeente R’dam/
Gemeente Almere

0,60m

>1,10m

450mm

0,80m

0,50m

2,00 m

NEN 7171-1

Gemeente R’dam

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente Almere

0,60m

1,00 m

450mm

0,80m

0,50m

2,00m

NEN 7171-1

Gemeente Almere

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente Almere

80mm

1,00m

-

-

0,50m

1,50m

Leverancier

Gemeente R’dam/
Gemeente Almere

-

-

NEN 7171-1

Gemeente Almere

van 0,50 tot 1,00m

1,00m

van 0,10m tot 0,5m

0,80 m

0,50m

1,50m

Warmte Bedrijf

Gemeente Almere/
Gemeente R’dam

Warmte Bedrijf

NEN 7171-1

Warmte Bedrijf

Gemeente Almere

0,25m-0,40m

0,80m/ 1,00m

0,25m

0,80m/ 1,00m

0,30m4

1,50m

Gemeente A’dam

Gemeente A’dam

Gemeente A’dam

Gemeente A’dam

Gemeente A’dam

Gemeente Almere

16mm

0,90m

16mm

0,80m

0,25m4

1,25m

NEN 7171-1

NEN 7171-1

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente R’dam

11mm

0,80m

16mm-300mm

0,65m

0,25m4

2,00m

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente A’dam

NEN 7171-1

Gemeente R’dam

0,40m

1m to 1,5m

0,40m

2,6-3,2m

0,50m6

1,50m6

Leverancier

Leverancier

Adivisie Bureau

Adivisie Bureau

NEN 7171-1

Gemeente Almere

In het uitlegschema Kabels en leidingen (prototype #01) zijn de afstemming en
positionering van de kabels en leidingen ten opzichte van de ondergrondse infrastructuur aangepast op basis van de uitlegschema’s van de gemeenten Amsterdam,
Almere en Rotterdam en van de NEN 7171-1. De aangegeven onderlinge afstanden
tussen kabels en leidingen en de diepteliggingen in dit prototype #01 zijn gebaseerd
op de krapste interferentieafstanden uit de verschillende uitlegschema’s.

In opdracht van acht directies wordt vanuit het project Koppelkansen aan een
vervolg (prototype #02) gewerkt. Het doel ervan is om regie te nemen in de
ondergrondse infrastructuur met compacte en integrale aanleg, zodat er voldoende
ruimte vrijkomt voor boomwortels en toekomstige reserveringen. Hiervoor worden
op gebiedsniveau nieuwe richtlijnen opgesteld, zodat meerdere warmtesystemen
in een gebied kunnen worden toegepast met hulpconstructies zoals bijvoorbeeld
een kabelkoker of een mantelbuis-putconstructie. Het ontwikkelingstraject van
NEN 7171-1 zal worden gevoed door onderzoeksresultaten uit dit project.

Afstand tussen K&L2
CAI/T

Data

E (LS)

E (MS)

E (HS)

DWA

HWA/
RWA

PR

Warmte
HT/ MT

Warmte
LT

W

G

Boom 13

Boom 23

Boom 33

0,00m

0,00m

0,50m

0,75m

2,00m

0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

0,30m4

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,00m

0,00m

0,50m

0,75m

2,00m

0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

0,30m4

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,50m

0,50m

0,00m

0,00m

2,00m

0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

0,30m4

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,00m

Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
2,00m

2,00m

2,00m

0,10m
Energie
Bedrijf
2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

0,30m4

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,50m

Tennet

2,00m

2,00m

2,00m

2,00m

2,00m

0,30m4

2,00m

2,00m

2,00m

2,00m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
1,00m

1,50m

1,50m

1,00m

0,30m4

2,00m

1,00m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

1,50m

1,00m

1,50m

0,75m

0,30m4

1,00m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

1,50m

1,50m

0,75m

0,75m

0,30m4

2,00m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

1,00m

0,75m

0,75m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Almere
0,30m4

0,30m4

0,30m4

0,30m4

2,00m

0,30m4

0,30m4

0,30m4

0,40m5
Warmte
Bedrijf
0,30m4

0,30m4

1,5m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,30m4

0,5m7

0,30m4

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
onderzoek
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

2,00m

1,00m

2,00m

1,50m

0,5m7

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
onderzoek
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m

0,75m

0,75m

0,75m

2,00m

1,00m

0,75m

0,75m

0,75m

0,30m4

0,75m

0,75m

1,00m

1,50m

2,00m

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
A’dam
A’dam
A’dam
0,75m6

0,75m6

0,75m6

0,75m6

2,00m6

1,50m6

1,50m6

0,75m6

0,75m6

0,30m4

2,00m6

0,75m6

0

0

0

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Project
Project
Project
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Almere
Almere
A’dam
Almere
Almere
Sluisbuurt Sluisbuurt Sluisbuurt

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voor vrije val, maximaal 15m van de perceelgrens.
Volgens gemeente Rotterdam toolbox: De afstand tussen de kabels en leidingen zijn ideaal, maar wanneer dit niet mogelijk is,
zal er een afstand van 0,30m van rand tot rand moeten worden toegepast.		
Volgens gemeente Amsterdam toolbox: Boom 1 hoogte 6-10m. Boom 2 hoogte 10-15m. Boom 3 hoogte >15m.		
Afstand tussen buizen, van rand tot rand.		
Leidingen diameter < 0,15m; afstand = 0,20m. Leidingen diameter > 0,15m; afstand = 0,40m. Afstand tussen buizen, van rand tot rand. 		
Gebaseerd op persrioolmetingen.		
Onder onderzoek; nog steeds niet gestandaardiseerd.
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/ knelpunten in de openbare ruimte

Oosterpark

Oosterpark

Hemonylaan

Andreas Bonnstraat

Onbekend

Bos en Lommerweg

Ferdinand Bolstraat

Nassaukade

Kinkerbrug

Zeilbrug

Tilanusstraat

Amsterdam

Amstel

Amstel

Oosterpark

Noordermarkt
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1– 3

Stedelijke
ambities
en stresstest

Ruimte voor de stad
Amsterdam maakt de schaalsprong naar één miljoen inwoners.
Er komt een bijbehorende stedenbouwkundige opgave op
de stad af, met een omvang en complexiteit die de stad nog
niet eerder heeft meegemaakt. Volgens het gemeentelijk
document Koers 2025 ligt er een woningbouwtaakstelling
van 50.000 woningen in 2025.2 De bouwplannen worden
binnen de bestaande gemeentegrenzen gerealiseerd en
moeten aan hoge duurzaamheidseisen voldoen. De Koers
bevat een uitwerkingsopgave om de stedenbouwkundige (en
planologische) consequenties van die taakstelling op een
rij te zetten. Deze consequenties zijn de laatste jaren flink
aangescherpt tot onderstaande inzichten, samengevat zijn
dat er zes:
1.

2.

Bereikbare stad. Een verdichtende stad gaat niet samen
met traditionele manieren van verkeersontsluitingen en
parkeren. Daarvoor ontbreekt de ruimte en het verkeer zou
compleet vastlopen. Daarom wordt zwaarder ingezet op ovvoorzieningen en een uitstekend fietsnetwerk. Logistieke
en vervoershubs moeten respectievelijk zorgen voor de
overslag van goederen en de overstap van reizigers tussen
auto, ov, Mobility-as-a-Service (MaaS, bijvoorbeeld een
deelauto of -fiets) en fiets.

3.

Complete stad. Een verdichtende stad kan niet zonder
de realisatie van gemengde woon-werkmilieus met een
breed palet aan voorzieningen. Die menging uit zich onder
meer in levendige stadsstraten. Daarvoor moeten nieuwe
stadsstraatprofielen worden ontwikkeld, waarbij de auto
‘te gast’ is, maar zonder de bereikbaarheid en logistiek uit
het oog te verliezen.

Oosterpark (boven: februari 2020, onder: juli 2019)

4.
Bijschrift

Bijschrift

2

Bijschrift

Bijschrift

Verdichtende stad. De forse woningbouwtaakstelling
wordt – anders dan in de vorige eeuw – niet opgelost met
nieuwe uitleglocaties of satellietsteden, maar door de
stad binnen de bestaande gemeentegrenzen te verdichten.
Daarbij worden de voor Amsterdam karakteristieke
groene scheggen ontzien, waardoor er vooral binnen de
bestaande wijken moet worden verdicht. Bijvoorbeeld
door braakliggende plekken te ontwikkelen, verouderde
bedrijfsterreinen te transformeren en door te kiezen
voor hoogbouw.

Groene stad. In een verdichtende stad wordt het
maatschappelijk belang van (het resterend) stedelijk
groen alleen maar groter. Parken, plantsoenen, tuinen,
bomen, groenstroken, oevers en ecologische routes
worden ‘goudstaafjes’ waar de stads- en buurtbewoners
grote waarde aan hechten. De consequentie is dat de
druk toeneemt om bestaand groen zo veel mogelijk te
sparen, waar mogelijk groen toe te voegen en in het
algemeen de kwaliteit van het groen te verhogen, zowel in
gebruikswaarde, in ecologische opzicht als recreatief.
Het verbeteren van de toegankelijkheid en openbaarheid
maken hier onderdeel van uit.

In 2014, bij het aantreden van het college, was de ambitie 50.000 woningen erbij
in tien jaar. De in 2016 gepresenteerde Koers 2025. Ruimte voor de Stad gaf aan
waar dat kon en (op hoofdlijnen) onder welke voorwaarden. Inmiddels ligt de
gemeente voor op schema en heeft het nieuwe college in 2018 de ambitie naar
boven bijgesteld. Deze is geformuleerd in het Woningbouwplan (2018): tot 2025
komen er 52.500 woningen erbij.

5.

Duurzame stad. De energietransitie naar duurzaamheid
is een mondiale en landelijke ontwikkeling. Trends om
steeds minder fossiele energie te gebruiken, duurzame
energie te produceren, elektrisch te rijden, restwarmte te
gebruiken, afvalstromen te hergebruiken en het land voor
te bereiden op klimaatveranderingen spelen overal. Het
bijzondere van Amsterdam (en andere grote steden) is dat
die transitie haar beslag moet krijgen in een hoogstedelijke
omgeving, waaraan qua ondergrond, openbare ruimte en
bebouwing enkele specifieke voor- en nadelen kleven. Het
huidige college heeft met betrekking tot dit onderwerp
flinke ambities geformuleerd.

6.

Klimaatbestendige stad. Het weer wordt extremer, met
intensere neerslag en meer hitte in de zomer. Hierop
moeten de stad en de gebouwen worden aangepast,
bijvoorbeeld door meer groen in de openbare ruimte waar
overmatige neerslag kan infiltreren, zoals wadi’s in straten,
of op gevels en daken, zodat gebouwen in de zomer
duurzaam worden gekoeld.

Duurzaamheid
Amsterdam pakt de kans om gebiedsontwikkeling zo duurzaam
mogelijk te realiseren. De regelgeving om gebiedsontwikkeling
verder te verduurzamen neemt toe, wat gevolgen heeft
voor het ontwerp van de openbare ruimte en ondergrond.
Energietransitie, circulaire economie en de klimaatadaptatie
hebben grote prioriteit.
Energietransitie. Het historische Klimaatakkoord van Parijs
(2015) heeft in 2018 onder meer geleid tot een forse Europese
doelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van
1990. ‘Klimaatneutraal zijn’ betekent dat in 2050 de CO2-uitstoot
95% minder moet zijn dan de uitstoot in 1990. Nederland wil,
als andere landen meedoen, deze doelstelling verhogen.
Niet 49% (EU minimaal) minder uitstoot van broeikassen
in 2030, maar 55%. Amsterdam hanteert die doelstelling al.
Bovendien wil Amsterdam in het verlengde van de nieuwe
nationale Klimaatwet (mei 2019) volledig vrij zijn van aardgas
in 2040. Aardgas zorgt namelijk voor een belangrijk deel van
de CO2-uitstoot. Dat heeft allerlei gevolgen voor de stad.
Voor de openbare ruimte is vooral van belang dat er ruimte
moet worden gevonden voor warmte- en koudenetten, een
zwaarder elektriciteitsnet met bijbehorende bovengrondse
nutsvoorzieningen en een decentrale energieopslag (in
overdrachtsstations en nutskasten) in de buurten.
Ondertussen heeft het college van Amsterdam het Actieplan
Schone Lucht vastgesteld. Het belangrijkste onderdeel van
het plan is het emissievrij maken van het verkeer in de stad in
2030. Deze structurele verandering heeft grote gevolgen voor
de energietransitie, zo zal het laadnetwerk in de stad verder
moeten worden uitgebreid.
Circulaire economie. De omvang en de problematiek van afval
stromen zijn de laatste decennia sterk toegenomen. Daarom
wordt de roep om te bewegen naar een circulaire economie
steeds sterker. De overheid streeft samen met bedrijven en
andere maatschappelijke partners naar een volledig circulaire
economie in 2050. Als (tussen)doelstelling wil het kabinet dat in
2030 het gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, metalen
en fossiele grondstof) met 50% is gereduceerd. Op de agenda
van Amsterdam staat een aangescherpte doelstelling: scheiding
van 65% van al het huishoudelijke afval in hoogwaardig
bruikbare afvalstromen in 2020 (in peiljaar 2014 was dit 27%).
Een concreet gevolg is dat er in gebouwen en in de openbare
ruimte moet worden gezocht naar betere, geavanceerde
systemen van gescheiden afvalinzameling. De afvalketen
(markt) en governance principes zullen anders worden
ingericht, de afvalketen wordt circulair en dat zal trapsgewijs
gebeuren. ‘Uitvragen’ zullen door overheden worden gedaan
en er zal meer worden samengewerkt met marktpartijen.
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Wateroverlast
Wateroverlast
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Wateroverlast

Het aantal dagen met hevige regenbuien tussen nu
en 2050 gaat toenemen. Dat kan leiden tot water
overlast op straat en in gebouwen en/of tot hoge
grondwaterstanden.

Huidig
2050
dagen/jaar
18

16

14
Huidig
12
2050
mm

Watergraafsmeer
(Amstelstation)

1000

10

800

8

600

6

400

4

200

2

Neerslag
winterkwartaal

—
Venserpolder
(Amstelkwartier)

Bijschrift

Neerslag
dagen
>= 25 mm

Jaarlijkse
neerslag

Bijschrift

Neerslag
dagen
>= 15 mm

Amstelkade (boven) en Amstel (onder)

—
Venserpolder
(De Nieuwe Kern)

bron: Klimaateffectatlas (2018)

Klimaatadaptatie. Als gevolg van de klimaatverandering zullen
er in de toekomst steeds vaker hittegolven zijn, perioden van
droogte en hevige buien. Zo werd de stad in juli 2014 overvallen
door een wolkbreuk die 10 miljoen aan waterschade veroorzaakte.
Schiphol sloot voor vliegverkeer en reizigers op station Zuid
hadden kaplaarzen nodig. In totaal viel er toen tussen de 50 en
90 millimeter regen, in Westzaan 150 en Alphen aan den Rijn 181
millimeter. De zomers van 2018 en 2019 waren daarentegen juist
heet en erg droog. Een langere hitteperiode geeft hittestress en
veroorzaakt een hitte-eilandeffect in delen van de stad.

—
DeToekomst
(De Nieuwe Kern)
—
Bijlmer
(ArenAPoort)
—
De Nieuwe Bullewijk
(ArenAPoort, Amstel III)
—
De Nieuwe Bullewijk
(Amstel III, AMC)

Waternet heeft in 2013 het programma Rainproof opgezet, met
als doel om in een netwerkaanpak met allerlei partijen in de
stad samen te werken ter bevordering van regenwaterbuffering
en -afvoer op zowel publiek als privaat terrein. Aan de hand
van de regenwaterknelpuntenkaart stimuleert Rainproof
onder andere de inzet van groen voor infiltratie en buffering
op maaiveld en daken. In het Gemeentelijk Rioleringsplan
Amsterdam (2016–2021) is al de ambitie opgenomen dat de
stad, zowel op privaat als publiek terrein, in 2020 een bui van
60 mm per uur moet kunnen verwerken zonder schade aan
bebouwing en vitale infrastructuur te veroorzaken.

—

Hoogstedelijke verdichting van Amsterdam staat op gespannen
voet met waterberging en voorkomen van hitte-eilanden.
Verdichting is wel mogelijk, maar stelt bijzondere eisen aan
gebouwen en de openbare ruimte. De gemeente wil hittestress
voorkomen door meer water en groen in de openbare ruimte aan
te leggen. Momenteel ontwikkelt Amsterdam een Hemelwater
verordening, die waterberging op eigen perceel zal eisen bij
nieuwe bouwwerken, waardoor de openbare ruimte ontlast wordt
bij hevige buien. Landelijk is ten behoeve van de bouwregelgeving
een hitte prestatie-eis in ontwikkeling, die zal voorschrijven dat
voor nieuw te bouwen woningen een grenswaarde moet worden
opgenomen voor een zogenaamde temperatuuroverschrijding.
Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

bron: Klimaateffectatlas (2018)

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en de stresstesten
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is een onderdeel van
het Deltaprogramma 2018 en heeft als doel dat Nederland in
2050 ‘klimaatbestendig en waterrobuust’ is ingericht. Daarbij
wordt onder meer gelet op bestaande en nieuwe woonwijken
en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande
bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.
Binnen het Deltaplan zijn zeven ambities benoemd.3 Een van
de ambities is de ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’ en daarvoor
is afgesproken dat overheden uiterlijk in 2019 een stresstest
uitvoeren voor de vier adaptatiethema’s: wateroverlast,
droogte, hitte en de gevolgen van overstromingen.
In 2019 is de Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke
Adaptatie ontwikkeld, die aanwijzingen geeft ‘voor het vinden
en gebruiken van publieke basisinformatie om kwetsbaarheden
te verkennen en op hoofdlijnen in beeld te brengen’ en ‘voor het
creëren van informatie op maat om kwetsbaarheden in detail
te bepalen’. Daarnaast geeft de bijsluiter adviezen over hoe de
uitkomsten kunnen worden ingezet. De Klimaateffectatlas kan
worden gebruikt voor een eerste verkenning.

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Voor het gebied Amstel-Stad zijn stresstesten uitgevoerd
en zijn kaarten gemaakt op basis van landelijke cijfers en
modellen van de Klimaateffectatlas in 2018. Het gaat specifiek
om wateroverlast (zowel grondwater als infiltratie/kwel),
droogte en hitte. Op de volgende pagina’s staan per onderwerp
de resultaten telkens in twee kaarten verbeeld (huidige en
potentiële situatie) en worden ze beknopt toegelicht.

3

De zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, ook wel tussendoelen genoemd, zijn: 1. Kwetsbaarheid in beeld brengen; 2. Risicodialoog
voeren en strategie opstellen; 3. Uitvoeringsagenda opstellen; 4. Meekoppelkansen benutten; 5. Stimuleren en faciliteren; 6. Reguleren en borgen;
7. Handelen bij calamiteiten.
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/ klimaatstresstest Amstel-stad
Gebied

1

Polders

Watergraafsmeer

Wijk

Amstelstation

Amstelkwartier

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern

ArenAPoort

ArenAPoort*, Amstel III

Amstel III, AMC

Bodemopbouw

ophoging zand
veen
klei
(veen)
zand

ophoging zand
veen
klei
veen
zand

ophoging zand
veen
(klei)
veen
zand

ophoging zand
klei
veen
zand

ophoging zand
klei
veen
zand

ophoging zand
klei
veen
zand

ophoging zand
(veen)
klei
veen
zand

woon-werk

Overstroming

woon-werk

NS Duivendrecht, Infraknoop
woon-werk

volkstuin

5
Bijlmer

Sportcomplex DeToekomst

woon-werk

sports

6

7
De Nieuwe Bullewijk

NS Bijlmer ArenA

NS Bijlmer ArenA

woon-werk

werk

m t.o.v. NAP

+0,6m tot +1,1m

-0,5m / +0,4m

-1,6 tot 2,2m

-3,5 tot -4,0m

-1,2 m

-3,3 tot -3,5m

m t.o.v. NAP

vp -5,5m

vp -2,5m

zp -2,5 / -2,8m

vp - 4,7m

vp - 4,2 m

vp - 4,7m

huidig

cm

2050WH

huidig

-

2050WH

huidig

-

2050WH

huidig

Klimaateffecten

Stijging waterstanden

Kans / blootstelling /
kwetsbaarheid

Plaatsgebonden overstromingskans 2020

eens per __ jaar

-

- / 1,000-10,000

1,000-10,000

1,000-10,000

Plaatsgebonden overstromingskans 2050

2050WH

huidig

-

2050WH

huidig

1,000-10,000

AMC
woon-werk

Vigerende peil

werk
-3,1 tot -3,5m
vp - 4,7m

2050WH

huidig

1,000-10,000

eens per __ jaar

-

- / 1,000-10,000

1,000-10,000

1,000-10,000

1,000-10,000

1,000-10,000

1,000-10,000

m

-

- / 0,5-1

0,5-1/1-1,5

2,5-5

0,5-1,5 / 2,5-5

0,5-1,5 / 2,5-5

0,5-1,5

Versterkingsopgave tot 2050

-

-

-

-

-

-

-

-

Verticale evacuatie

%

60-80

60-100

0-20

0-20

80-100

80-100

80-100

Horizontale evacuatie

%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

<20%

Overstromingsduur

-

maanden

weken - maanden

maanden

maanden tot een half jaar

weken - maanden

maanden tot een half jaar

maanden tot een half jaar
redelijke minder kansrijk

Gevolgbeperkende maatregelen - regionaal watersysteem

-

-

-

redelijke weinig kansrijk

redelijke weinig kansrijk

redelijk weinig kansrijk

redelijke minder kansrijk

Gevolgbeperkende maatregelen - hoofdwatersysteem

-

-

-

-

redelijk kansrijk

-

-

redelijk kansrijk

Risico

Overlijdensrisico 2020

-

< 0,1 miljoenste / 1 miljoenste - 1 honderdduizendste

- / < 0,1 miljoenste

0,1 tot 1 miljoenste

0,1 tot 1 miljoenste

< 0,1 miljoenste

1 miljoenste - 1 honderdduizendste

1 miljoenste - 1 honderdduizendste

Overlijdensrisico 2050

-

< 0,1 miljoenste

Klimaateffecten

Ontwikkeling kans grondwateroverlast

-

Kwel en infiltratie
Gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG)

Klimaateffecten

< 0,1 miljoenste
kleine - grote toenamekans

< 0,1 miljoenste
kleine / aanmerkelijke toename

kleine / aanmerkelijke toename

% (jaarlijke opbrengstderving bij gras)

-

-

-

-

-

- / matig (15-40%)

hoog (>40%)

hoog (>40%)

-

-

hoog (>40%)

hoog (>40%)

laag (<15%) / matig (15-40%)

matig (15-40%)

mm/dag

enige wegzijging (0,1-0,5)

-

enige wegzijging (0,1-1)

- / enige toename kwel (0,1-0,5)

enige wegzijging (0,1-0,5)

enige toename kwel (0,1-0,5)

enige kwel (0,1-1)

- / enige toename kwel (0,1-0,5)

enige wegzijging (0,1-0,5) / enige kwel (0,1-1)

enige toename wegzijging (0,1-0,5) / enige toename kwel (0,1-0,5)

- / enige kwel (0,1-0,5 / 0,5-1)

- / enige toename kwel (0,1-0,5)

sterke kwel (1-2 / >2)

enige wezijging (0,1-0,5) / enige toename kwel (0,1-0,5)
- / lichte - matige stijging (0,1-1)

>2

lichte daling (0,1-0,25) / - / lichte stijging (0,1-25)

1,5-2 / >2

lichte daling (0,1-0,25) / - / lichte - matige stijging (0,1-1)

0,4-0,8

lichte stijging (0,1-0,25)

0,2-0,8

- / lichte stijging (0,1-0,25)

0,6-1,0

-

- / 0,6-1

lichte daling (0,1-0,25) / - / lichte - matige stijging (0,1-1)

0,6-1

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

2-3

4-5

Neerslag - dagen >= 15mm

dagen/jaar

11-13

15-17

11-13

15-17

11-13

15-17

11-13

15-17

11-13

15-17

11-13

15-17

11-13

15-17

Neerslag - winterkwartaal

mm/kwartaal

200-225

250-275

200-225

250-275

200-225

250-275

200-225

250-275

200-225

250-275

200-225

250-275

200-225

250-275

mm/jaar

900-950

950-1000

900-950

950-1000

900-950

950-1000

900-950

950-1000

900-950

950-1000

900-950

950-1000

900-950

950-1000

Indicatie water op straat

+: aanwezig ++ sterk aanwezig

++

-

+

++

++

-

+: aanwezig / -: niet

-

-

-

-

+

-

Risico op wateroverlast per buurt

-

matig

- / laag

laag

hoog

hoog

-

Tunnels

Landbouwgebieden

-

-

-

-

-

-

-

-

Wijktypologie

-

hoogbouw / tuinstad laagbouw

hoogbouw / bedrijf

-

-

bloemkoolwijk

bedrijf

-

Risico op ondergrondverdichting

-

-

-

-

- / beperkt door veenlagen

-

-

beperkt door veenlagen

Gevoeligheid watererosie

-

-

-

-

-

-

-

natuur beschermd door begroeiing

Verharding per buurt

%

40-60

50-60

- / <40

<40

40-50

60-70

-

Water per buurt

%

5-10 / >10

5-10 / >10

- / 2,5-5

2,5-5

5-10

2,5-5

-

cm (2050WH: aanvullend door klimaatverandering)

3-10

-

-

-

- / >60

- / >15

>60

>15

- / 40-60

- / >15

>60

>15

>60

>15

Risico droogteteress

Bodemdaling 2016-2050

% (jaarlijke opbrengstderving bij gras)

-

-

-

-

- / laag (<10)

- / laag (<10)

laag (<10)

laag (<10)

-

- / matig (10-20)

laag (<10)

laag (<10) / matig (10-20)

laag

laag

Gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG )

huidig: m onder maaiveld, 2050WH: m

>2

geen duidelijke ontwikkeling

0,8-1,5

enige daling (0,1-0,25) / einige-matig stijging (0,1-1)

0,4-1,5

- / enige stijging (0,25-1)

0,4-1,5

-

>2

enige daling (0,1-0,25) / enige stijging (0,1-0,25)

0,4-1,5

enige daling (0,1-0,25) / sterke stijging (0,1-1)

0,4-1,5

-

mm

240-270

300-330

240-270

300-330

240-270

300-330

240-270

300-330

240-270

300-330

240-270

300-330

210-240

300-330

Neerslag zomerkwartaal
Jaarlijkse referentieverdamping

mm

150-180

210-240

150-180

210-240

150-180

210-240

150-180

210-240

150-180

210-240

150-180

210-240

150-180

210-240

mm/kwartaal

225-250

200-225

225-250

200-225

225-250

200-225

225-250

200-225

225-250

200-225

225-250

200-225

225-250

200-225

610-630

570-590

610-630

570-590

610-630

570-590

610-630

570-590

610-630

570-590

610-630

570-590

610-630

mm/jaar

570-590

Natuurbrand

-

-

-

Paalrot

-

weinig risico

Natuurgebieden

-

-

cm

-

-

weinig risico

-

- / weinig risico

-

-

-

25-50 / 50-100

10-25 tot >100

- / 50-100, >100

50-100

1-10 tot 50-100

-

-

-

-

-

-

-

-

langste reeks dagen met oppervlaktewater > 20°C

20-30

30-40

10-20

10-20/30-40

10-20

10-20

10-20

10-20

20-30

30-40

10-30

10-20 / 30-40

10-30

week

1-2

3 weken / > 1 maand

<1

2-3

<1

>1 maand

<1

2

1

3

<1 / 1-2

2 / 1 maand

-

-

Aantal tropische dagen (max >= 30°C )

dagen/jaar

0-3

9-12

0-3

9-12

0-3

9-12

0-3

9-12

0-3

9-12

0-3

9-12

0-3

9-12

Aantal zomerse dagen (max>= 25°C )

dagen/jaar

20-30

30-40

20-30

30-40

20-30

30-40

20-30

30-40

20-30

30-40

20-30

30-40

20-30

30-40

Aantal warme dagen (max >= 20°C )

dagen/jaar

75-90

105-120

75-90

105-120

75-90

105-120

75-90

105-120

75-90

105-120

75-90

105-120

75-90

105-120

dagen

5-7

9-11

5-7

9-11

5-7

9-11

5-7

9-11

5-7

9-11

5-7

9-11

5-7

9-11

Aantal vorstdagen (min < 0°C )

dagen/jaar

50-60

10-20

50-60

10-20

50-60

10-20

50-60

10-20

50-60

10-20

50-60

10-20

50-60

10-20

Aantal ijsdagen (max < 0°C )

dagen/jaar

6-8

0-2

6-8

0-2

6-8

0-2

6-8

0-2

8-10

0-2

6-8/8-10

0-2

8-10

0-2

Zwemwaterlocaties

-

-

Beweegbare bruggen

Bodemdaling na ophoging stedelijke gebied
Landbouwgebieden
Risico opwarming oppervlaktewater
Hittestress door warme nachten

Langste reeks opvolgende zomerse dagen (max >= 25°C)

Gevoelige functies en
ruimtelijke kenmerken

< 0,1 miljoenste
aanmerkelijke toenamekans

dagen/jaar

Potentieel maximaal neerslagtekort (gemiddeld)

Klimaateffecten

< 0,1 miljoenste
aanmerkelijke toenamekans

huidig: m onder maaiveld, 2050WH: m

Potentieel maximaal neerslagtekort (eens per 10 jaar)

Gevoelige functies en
ruimtelijke kenmerken

< 0,1 miljoenste
kleine kans door lage grondwaterstand / grote toenamekans

Neerslag - dagen >= 25mm

Jaarlijkse neerslag
Gevoelige functies en
ruimtelijke kenmerken

- / < 0,1 miljoenste
kleine kans door lage grondwaterstand

2050WH
-

1,000-10,000

Maximale overstromingsdiepte

Risico zuurstofstress

Wateroverlast

NS Amstel, Waternet
woon-werk

4
De Toekomst

Gemiddelde maaiveldhoogte

unit

Droogte

3
Venserpolder

Amstelstation

Faciliteit
Huidig gebruik / toekomstig gebruik

Hitte

2

-

-

weinig risico

-

-

weinig risico

weinig risico

-

-

-

-

-

-

-

+: aanwezig / -: niet

-

+

-

-

Groen per buurt

%

20-30 / 40-50

20-40

- / >50

>50

40-50

20-30

-

Percentage ouderen (65+)

%

-

<20

20-30

20-30

<20

<20

<20 (of -)

verharding per buurt

%

40-50 / 50-60

50-60

- / <40

<40

40-50

60-70

-

De klimaatstresstest, gebaseerd op landelijke gegevens uit de Klimaat
effectatlas, geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van
klimaateffecten als overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in
Amstel-Stad. Huidige klimaatgegevens (referentieperiode 1980-2010)
worden vergeleken met potentiële klimaatgegevens in 2050.

De tabel laat klimaateffecten, gevoelige functies en ruimtelijke kenmerken zien van
overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. In de bovenste rijen zijn de zeven
polders vermeld, de daarin liggende wijken en de geohydrologische en maatschappelijke karakteristieken. De noordelijke, hoger gelegen en droge gebieden hebben
andere klimaateffecten dan de zuidelijke, lager gelegen en natte gebieden.

*

Het oostelijke deel van ArenA Poort in de polder Bijmermeer en
Polder Zuid Bijlmer hebben dezelfde klimaateffecten.

10-20 / 30-40
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Casus Amstel-Stad

Droogte

Hitte

De kans op een jaarlijks neerslagtekort neemt toe
tussen 2020 en 2050, waardoor perioden van droogte
kunnen optreden, ondanks de eerder besproken kans
op zeer hevige regenbuien.

Het aantal zeer warme zomerse dagen neemt sterk
toe tussen 2020 en 2050.

Droogte

Hitte

Hitte

Huidig

Huidig

2050

2050
dagen/jaar

dagen/jaar
120

120

100

100

800

80

80

600

60

60

400

40

40

200

20

20

Huidig
2050
mm

Potentieel
maximaal
neerslagtekort
(eens per 10 jaar)

Potentieel
maximaal
neerslagtekort
(gemiddeld)

Neerslag
zomerkwartaal

Jaarlijkse
referentieverdamping

Aantal
vorstdagen
(min. < 0 °C)

Aantal
ijsdagen
(max. < 0 °C)

Aantal
tropische
dagen
(max. >= 30 °C)

Weesperplein (boven) en Nassaukade (onder)
bron: Klimaateffectatlas (2018)

Amstel-Stad: klimaateffecten wateroverlast grondwater
Qua grondwaterstanden kan Amstel-Stad grofweg worden
verdeeld in een zone ten noorden van station Duivendrecht en
een ten zuiden daarvan. De noordelijke zone is in het verleden
flink opgehoogd en heeft een goede ontwatering. De zuidelijke
zone ligt dieper, dit hoogteverschil is ontstaan door ontginning
van de droogmakerij, waarbij minder is opgehoogd.
Volgens de kaart van 2020 zijn de hoogste grondwaterstanden
te vinden even ten zuiden van Duivendrecht, westelijk van
de Johan Cruijff ArenA en rondom de IKEA en het AMCziekenhuis. In die gebieden is bij hevige regenval het grootste
risico een tekort aan zuurstof in de bovenste teellaag van de
bodem (zuurstofstress), wat een negatieve invloed heeft op
aanwezig bodemleven.
Volgens de kaart van 2050 lijken de gemiddeld hoogste
grondwaterstanden in Amstel-Stad ongeveer hetzelfde te
blijven als in de huidige situatie. Het risico op zuurstofstress
lijkt iets toe te nemen rond het AMC en ook in de zone ten
westen van station Duivendrecht. In het Amstelkwartier stijgt
de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG). Kanttekening
bij deze analyse is dat de grondwatergegevens (nu en in de
toekomst) gebaseerd zijn op landelijke gegevens, die erg
grofmazig naar lokale gebieden kijken, dus harde conclusies
zijn hier vooralsnog moeilijk te trekken.

Amstel-Stad: klimaateffecten wateroverlast
infiltratie/kwel
Kijkend naar de kaart van 2020 valt op dat in het noordelijk deel
van het gebied het grondwater infiltreert, maar dat de rest van
het gebied kampt met kwel. Vooral plekken ten noorden en
zuiden van het AMC hebben met forse kwel te maken.
De kaart van 2050 laat zien dat de infiltratiecapaciteit voor
regenwater van de zuidelijke helft van Amstel-Stad beperkt blijft
tot slechts een beetje meer infiltratie. Tussen het ArenA-gebied

en Amstel Business Park is er wel wat toename van kwel.
Onlangs is bekend geworden dat door de aanwezige kwel,
verdichting van de bodem en het destijds verkeerd gekozen
type boom in Amstel-Stad nu bijna alle bomen zich in een zeer
slechte conditie bevinden.
Amstel-Stad: klimaateffecten droogte
Als diepe polder heeft het gebied eerder last van kwelwater
dan van droogte. In 2020 zijn er dan ook geen plekken in
Amstel-Stad met een aanwijsbaar risico op droogtestress.
In de middenzone, ongeveer tussen station Duivendrecht en
de Gaasperdammerweg, is er eerder sprake van (te) hoge
grondwaterstanden, vooral rondom de Johan Cruijff ArenA.
Op basis van de stresstesten zijn in Amstel-Stad rond 2050
echter wel enkele effecten te verwachten van regionale en
lokale droogte. De kaart van 2050 laat zien dat op meerdere
plaatsen in het gebied, vooral in het centrale deel, de
gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) kan dalen.
Twee relatief kleine plekken in de westelijke bedrijvenzone
van Amstel III lopen tegen die tijd een matig risico op
droogtestress.
In het zuidelijk deel is kans op bodemdaling; hoe groot de
bodemdaling zal zijn, is nog onduidelijk. De bodemdaling heeft
effect op de waterhuishouding en het bodemleven. Microorganismen met een optimale voedingsdichtheid helpen de
planten en bepalen de kwaliteit van de bodem en ondergrond.
Amstel-Stad: klimaateffecten hitte
Volgens de kaart van 2020 hebben op dit moment De Omval,
het centrale ArenA-gebied en een gebied ten zuiden van
metrostation Bullewijk een risico op hittestress (met in totaal
een à twee weken per jaar erg warme nachten). Het risico van
langdurig warme oppervlaktewateren blijft nog beperkt tot de
centrale zone van het gebied.

bron: Klimaateffectatlas (2018)

Volgens de stresstest vormt het optreden van hittestress
bron: Klimaateffectatlas (2018)
in 2050 in alle dichtbebouwde gebieden van Amstel-Stad
een ernstig risico. Dat geldt in het bijzonder voor De Omval,
het zuidelijk deel van Amstel Business Park, het ArenAgebied en opnieuw een zone rond het spoor en ten zuiden
van metrostation Bullewijk. De genoemde gebieden kampen
in 2050 waarschijnlijk jaarlijks met meer dan in totaal drie
weken erg warme nachten, de buurten daaromheen ervaren
dat een tot twee weken per jaar. Het risico van langdurig
warme oppervlaktewateren heeft zich naar verwachting in 2050
uitgebreid over grote delen van het gebied en loopt daarbij op
tot aaneengesloten reeksen van meer dan 30 dagen. Alleen
groene en dun bebouwde tussengebieden, zoals ter hoogte
van De Nieuwe Kern en zuidelijk van het AMC, lopen minder
gevaar, maar ook daar kan het oppervlaktewater steeds vaker
te warm worden. Hogere watertemperatuur betekent een lagere
oplosbaarheid van zuurstof, wat kan leiden tot onder meer
vissterfte, toename van (ongewenste) exotische waterplanten
en een grotere kans op schadelijke micro-organismen
(algengroei en botulisme).

Aantal
zomerse
dagen
(max. >= 25 °C)

Aantal
warme
dagen
(max. >= 20 °C)

Langste reeks
opvolgende
zomerse dagen
(max. >= 25 °C)
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wateroverlast (Grondwater) / klimaateffecten 2020

Gemiddelde hoogste
grondwaterstand
< -0,4m

Casus Amstel-Stad

wateroverlast (Grondwater) / klimaateffecten 2050

Verwachte gemiddelde
hoogste grondwaterstand
daling

—
-0,4 ~ -0,8m

—
lichte daling

—
-0,8 ~ -1,5m

—
stijging

—
> -1,5m

—
lichte stijging

—
Risico zuurstofstress
(jaarlijke opbrengst
derving bij gras)
laag < 15%

—

—
matig 15 - 40%
—
hoog > 40%
—
Oppervlaktewater
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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wateroverlast (Kwel en infiltratie) / klimaateffecten 2020

Kwel (per dag)
0,1 - 0,5mm

Casus Amstel-Stad

wateroverlast (Kwel en infiltratie) / klimaateffecten 2050

Verwachte kwel
en infiltratie
toename kwel

—
0,5 - 1,0mm

—
lichte toename kwel

—
1,0 - 2,0mm

—
toename infiltratie

—
> 2,0mm

—
lichte toename infiltratie

—
Infiltratie grondwater
(per dag)
0,1 - 0,5mm

—

—
0,5 - 1,0mm
—
1,0 - 2,0mm
—
Oppervlaktewater
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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droogte / Klimaateffecten 2020

Casus Amstel-Stad

droogte / Klimaateffecten 2050

-0,6m

0

0

- 0,6 ~ - 0,7m
-

0,5m

0,5 ~ 0,6m

0

0

-

0

- 0,3m

0

0

0

-1,2m

< -1,8m

- 0,3 ~ -0,4m
-

> 0,15m

0
0

0

- 2,5m

- 2,8m
- 2,5m
-

0

		
0 Maaiveld hoogte
		 t.o.v. NAP
		 na bodemdaling
		
		 bodemdaling risico

- 2,8m

0 Maaiveld hoogte
		
		 t.o.v. NAP

0

-3,9m

0

—
Gemiddelde laagste
grondwaterstand
(huidig)
< -0,4m

0

-3,2m

—
-0,4 ~ -0,8m

0

0

—
Aanvullende
gemiddelde laagste
grondwaterstand
daling

- 2,1m

0

0

—
-0,8 ~ -1,5m

- 1,5m

—
lichte stijging

—
Risico droogtestress
(jaarlijke opbrengst
derving bij gras)
laag < 10%

—

0

< -3,7m
> 0,15m

—
stijging

—
> -1,5m

0

0

< - 3,8m
> 0,15m

0
0

< -4,5m
> 0,15m

-2,3 ~ -2,5m
0,10-0,15m

—
lichte daling

- 3,2m

-

- 1,1m

-1,9 ~ -2,1m
0,10 - 0,15m

-1,2 ~ -1,3m
0,10-0,15m

—
matig 10 - 20%
0

—
Oppervlaktewater

0

-2,7m
-3,3m

—

> 0,15m

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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hitte / Klimaateffecten 2020

Casus Amstel-Stad

hitte / Klimaateffecten 2050

Opwarming oppervlakte
water >20 graden
(dagen per jaar)
10 - 20

Opwarming oppervlakte
water >20 graden
(dagen per jaar)
30 - 40

—
20 - 30

—
Hittestress door warme
nachten > 20 graden
(dagen per jaar)

—
Hittestress door warme
nachten >20 graden
(dagen per jaar)
—
		 > 1 dag

		 > 1 dag
		 1 week
		 2 weken

		 1 week
3 weken
		

2 weken
—
Geen informatie

> 1 maand
—

—
Oppervlaktewater
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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Casus Amstel-Stad

1– 4

Gebieds
ontwikkeling en
openbare ruimte

Het huidige planproces voor de inrichting van de openbare
ruimte in Amsterdam heeft decennialang efficiënt gewerkt,
maar schiet in recente projecten steeds vaker tekort op
belangrijke punten. In dit hoofdstuk wordt uiteengezet
waardoor er problemen ontstaan en hoe een vernieuwd
planproces die problemen kan vermijden. Daarbij wordt het
gebied Amstel-Stad als concrete casus genomen.
Planvorming volgens de Amsterdamse
Plaberum-methode
In februari 1984 ging het Amsterdamse college van B en W
akkoord met de eerste editie van Plan- en Besluitvorming
Ruimtelijke Maatregelen, in de wandelgangen ‘PBRM’ of
‘Plaberum’ genoemd. Het Plaberum verdeelt het ruimtelijk
planproces in planfasen en geeft aan welke documenten,
onderzoeken en kaarten per planfase ter tafel moeten komen,
zodat het gemeentebestuur over elke planfase een goed
geïnformeerd besluit kan nemen. Met de instelling van het
Plaberum werden gebiedsontwikkelingen en projecten veel
beter beheersbaar. De gemeentelijke afdelingen Ruimte en
Duurzaamheid en Grond en Ontwikkeling zijn de grootste
gebruikers van de methode.
Het Plaberum is een lineair proces van stapsgewijze
verfijning, van grof naar fijn, waarin gebiedsontwikkeling
begint met een globale haalbaarheidsstudie, verderop in het
proces een financieel go/no-gomoment heeft en eindigt met
de aanbesteding en uitvoering. Het Plaberum is meerdere
keren geactualiseerd op veranderingen in de gemeentelijke
organisatie. Het begon ooit met zes processtappen, maar
om het proces te versnellen werd het aantal stappen later
gemoderniseerd naar vier stappen (zie schema). Het einde van
fase 3 is een belangrijk moment in het ontwerpproces, omdat
daar drie dingen tegelijk gebeuren.

Amstel-Stad bevindt zich als gebiedsopgave op een schaalniveau tussen
de gemeentelijke Structuurvisie en gebiedsontwikkelingen in.

1.

Er ligt een Stedenbouwkundig Plan (SP) met onder meer
een bouwprogramma, doelgroepen voor woningtypen,
parkeernormen, voorzieningen en groen. Het SP bevat
redelijk gedetailleerde plankaarten met aanduidingen van
bouwkavels, rooilijnen, infrastructuur, groen en water.

2.

Gebaseerd op het SP ligt er een bijbehorende
Grondexploitatiebegroting (GREX). Daarin staan alle
geraamde opbrengsten en kosten van het project.

3.

Op grond van het SP en de financiële paragraaf (met de
GREX) neemt het gemeentebestuur een Investeringsbesluit
voor het project. Dit besluit vormt het definitieve go/
no-gomoment voor een project. Met het besluit komen
kredieten vrij, zodat de gemeente aanbestedingen kan
gaan doen. Stap 3 markeert dus eigenlijk de overgang van
planvorming naar uitvoering.

Stedenbouwkundig Plan en openbare-ruimteontwerp
De openbare ruimte maakt onderdeel uit van het SP, maar nog
niet in detail. In het SP is slechts een globaal ontwerp (schaal
1:1000) gemaakt van de openbare ruimte met straatprofielen
en kabels en leidingen. Dat globale ontwerp is gebaseerd
op vuistregels en standaardnormen. De gemeente heeft in
deze fase al wel vooroverleg gehad met de belangrijkste
stakeholders van de kabels en leidingen (netbeheerders van
water, riool, energie en data). In Amsterdam is die afstemming
geregeld via het Coördinatiestelsel WIOR (verordening Werken
In de Openbare Ruimte).

Zoals gezegd, met het vaststellen van het Investeringsbesluit
begint de fase van aanbesteding en projectuitvoering. De
gemeente (openbare-ruimteontwerpers en het Ingenieurs
bureau) maakt daarop, in overleg met netbeheerders, een
technisch ontwerp of ‘bestek’ voor de straatprofielen en de
kabels en leidingen, inclusief voorschriften over materialen en
straatmeubilair. Op basis van het bestek (schaal 1:200) wordt
het werk aanbesteed in de markt.
Planproces begint te wringen
Het hierboven geschetste planproces heeft in Amsterdam
tientallen jaren lang als een geoliede machine gewerkt, maar
die machine begint te sputteren. Vooral het moment en de wijze
waarop de openbare ruimte en ondergrond in het planproces
aan de orde komen, zorgen voor problemen en gemiste kansen.
Vanuit dit perspectief zijn vijf problemen te signaleren.
•

Complexiteit kabels en leidingen. Het programmeren
van kabels en leidingen in de openbare ruimte is te complex
geworden voor gangbare vuistregels. De energievoorziening,
mobiliteit, dataverkeer, klimaataanpassingen en afval
inzameling stellen zwaardere eisen aan de inrichting en
vragen om innovatie en eerder overleg met netbeheerders
om samen oplossingen te bedenken.

•

Ondergronds ruimtegebrek vraagt regie. Er is te weinig
ruimte in de ondergrond voor gebruikelijke kabel- en
leidingconfiguraties – laat staan ruimte voor de toename
van het aantal kabels en leidingen of voor wortels van
nieuwe bomen. Kabels en leidingen moeten op steeds
innovatiever wijze worden geplaatst, in nauwe samenhang
met de inrichting van de openbare ruimte en bebouwing.
Dat vereist een vroegtijdig overleg en afspraken met alle
stakeholders, veel eerder dan in het huidige Plaberum
gebeurt. Een dergelijke strategische regie is in het
Amsterdamse nog geen gemeengoed.

•

Reikwijdte project te beperkt. De traditionele project
grenzen (met bijbehorende GREX-grenzen) zijn te beperkt.
Uitdagingen met betrekking tot energievoorziening,
waterhuishouding, groen, afval en mobiliteit overstijgen
regelmatig de schaal van een gebiedsontwikkeling. In
zulke gevallen zijn de strak omkaderde bouwopgave,
planning en financiën van een project niet geschikt om die
uitdagingen bevredigend op te lossen. Ook qua timing gaat
het mis. Ingrepen in projecten zijn vaak afhankelijk van
naastgelegen gebieden, maar ontwikkelingen tussen die
gebieden lopen vaak niet parallel. Voor een optimale keuze
moet er inzage zijn in wat er in de omgeving gebeurt. Dit is
vaak niet het geval en erop wachten is ook geen optie.

•

Financiering te laat. In het huidige Plaberum is er pas na
het Investeringsbesluit sprake van een uitvoeringsproject
met een financiële dekking. Eerder is er vanuit het project
geen bestuurlijke dekking voor het maken van afspraken
en contracten met betrekking tot de ondergrond. De
realiteit is dat ruimtelijke opgaven soms zo groot zijn en
het projectgebied overschrijden, dat er al eerder afspraken
moeten worden gemaakt over investeringen, financiële
verplichtingen en contracten tussen gemeente en andere
stakeholders (zoals netbeheerders). Maar omdat er ‘nog
geen sprake van een project is’ zijn er financieel geen
afspraken en blijven gebiedsoverstijgende oplossingen nu
nog in het luchtledige hangen.

•

Te weinig rekening houden met vervangingsmomenten.
Onderdelen van de openbare ruimte en ondergrond hebben
elk een andere levensduur. Sommige assets zijn na 60 jaar
afgeschreven of toe aan groot onderhoud (wat betekent
vervanging van), zoals een transportriool. Kademuren zijn
met 50 jaar toe aan groot onderhoud en waterleidingen
en warmtenetten met 40 jaar. Andere assets moeten al
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4. Uitvoering

Startno��e

Verkenning van wenselijkheden
en mogelijkheden
1. Verkenning
en rich�ng van ruimtelijke
ontwikkeling in een gebied
Verkenning van wenselijkheden en mogelijkheden
en rich�ng van ruimtelijke
ontwikkeling
een
gebied
Principenota-inen
besluit
(college B en W besluiten
over principevoordracht)

Onderzoek haalbaarheid,
kansen
en risico’s
2. Haalbaarheid

Maken van programma,
ontwerp
en ﬁnanciële
3. Ontwerp
doorrekeningen (+ GREX)

Resultaten, taken en rollen,
overgang
naar beheer
4. Uitvoering

Onderzoek haalbaarheid,
kansen en risico’s

Resultaten, taken en rollen,
overgang naar beheer

Principenota- en besluit
(college B en W besluiten
over principevoordracht)

Projectnota en –besluit
(college B en W besluiten
over projectbesluit)

Maken van programma,
ontwerp en ﬁnanciële
doorrekeningen (+ GREX)
Investeringsnota en –besluit
(De ambtelijk opdrachtgever
bereidt de bestuurlijke
besluiten voor. Voor alle
Investeringsnota
ende
–besluit
projecten
geldt dat
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bereidt de bestuurlijke
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Het schema
toont
opzichte van de vier fasen van het Plaberum verhouden.

Financiering gebiedsontwikkelingsprojecten
in Amsterdam
Binnen de gemeente Amsterdam worden de
volgende dekkingsbronnen onderscheiden:
Algemene Dienst
Interne doorbelasting
Externe doorbelasting
Onttrekkingen aan de reserves/
voorzieningen
Tarieven (leges, afvalstoffenheffing,
rioolrecht)
Specifieke uitkeringen zoals ten behoeve
van bijstandsuitkeringen
Onder deze dekkingsbronnen zijn
onderstaande zaken relevant bij
gebiedsontwikkelingen:

Overigens wordt niet elk project (alleen)
door een GREX financieel gedekt. Projecten
hebben soms ook een andere financieringsbron.
Bij gebiedsoverstijgende opgaven kunnen
onderwerpen die geen dekking hebben via
andere gemeentelijke middelen worden
gefinancierd, zoals bijvoorbeeld Stedelijk
Mobiliteitsfonds (SMF), Vereveningsfonds (VEF),
Algemene Dienst (AD) en Brede Doeluitkering
(BDU). Daarnaast zijn er ook middelen van
overige partijen.
Het MIP wordt elk jaar in de voorjaarsnota van de
gemeente vastgesteld en kijkt vier jaar vooruit
voor alle lopende en toekomstige stedelijke
investeringen in de openbare ruimte. Het MIP
heeft drie doelen:
1.

-

-

Het vereveningsfonds voor de GREXEN
(onderdeel van de post reserves/
voorzieningen) (G&O).
Het Mobiliteitsfonds (onderdeel van
de Algemene middelen) (V&OR). Via
het Meerjareninvesteringsprogramma
(MIP) worden deze middelen begroot en
aangewend.
De Vervoersregio (externe doorbelasting)
verstrekt bijdragen aan onder andere
doorgaande fietspaden en bruggen.
HIRB-subsidie (externe doorbelasting)
(provincie Noord-Holland).

2.
3.

Optimaliseren: van de uitvoering van alle
investeringen, met zo weinig mogelijk
hinder.
Afstemmen: van budgetten en projecten,
werk-met-werk maken om kosten te
beperken.
Prioriteren: van geld uit het Stedelijk
Mobiliteitsfonds.

Het MIP coördineert en geeft per gebied een
analyse van de lokale situatie, van lopende
ontwikkelingen (korte, middellange en lange
termijn) en van issues aangaande bereikbaarheid
en leefbaarheid. Vervolgens gebruikt het MIP een

gebiedsgerichte benadering om werkzaamheden,
opdrachtgeverschap, projectmanagement en
inkoop met elkaar te coördineren. Vooral in
gebieden waar veel projecten samenkomen,
kan deze gebiedsoverstijgende blik het plan
proces ten goede komen met afstemming,
strategische beslissingen en het optimaliseren
van investeringen. Het MIP kijkt dus verder
dan de schaal van een project, iets wat voor
ruimtelijke planvorming in het algemeen, dus
niet alleen van mobiliteitsplannen, een kansrijke
oplossingsrichting zou kunnen zijn.
Voor infrastructurele projecten is er een apart
Plan- en Besluitvormingsproces Infrastructuur
(PBI), met een vergelijkbare aanpak in planfasen,
speciaal toegesneden op civieltechnische
projecten zoals de bouw of (her)inrichting
van een spoorverbinding, weg, brug, kade of
tunnel. Het PBI richt zich niet alleen op de puur
infrastructurele kwaliteit van een project, maar
neemt ook het belang van een duurzame en
leefbare inrichting van de openbare ruimte mee.
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veel sneller worden vervangen. Zo worden oplaadpalen
voor auto’s en verlichtingsarmaturen na 15 jaar vervangen
voorpage
openbare verlichting met 30 jaar. De
Grey from Elianeen masten
On this
gemiddelde leeftijd voor een Amsterdamse stadsboom ligt
op circa 40 jaar. De groeiomstandigheden voor een boom
in de stad zijn soms onnatuurlijk en graafwerkzaamheden
en herinrichtingen zorgen voor een beperkte levensduur.
Verbetering van de groeiomstandigheden is een effectieve
maatregel om een langere levensduur van een boom te
realiseren. De vervangingstermijnen van de ondergrondse
infrastructuur, de budgetten en hieraan gekoppelde
planningen zijn gebaseerd op vaste cycli. Maar de
onderhoudsbudgetten die worden geïnvesteerd in het
onderhouden van het verleden kunnen ook worden ingezet
voor de gewenste toekomstige leefomgeving. Daarnaast
moet voor een duurzame, integrale aanpak van de
openbare ruimte de cyclus van materialen en van de natuur
onderdeel worden van strategische ontwerpbeslissingen.
Ook de netwerken en deelsystemen van een bepaalde
gebiedsontwikkeling moeten qua cyclus goed aansluiten
bij de grotere netwerken en systemen daaromheen.
Opkomst van de ‘tussenschaal’
De vijf genoemde problemen spelen binnen en buiten
Amsterdam, zo ook in het transformatiegebied Amstel-Stad.
In deze langgerekte zone zijn allerlei projecten actief, in
verschillende stadia van ontwikkeling. Uiteraard hebben die
projecten hun eigen unieke opgaven, maar door alles heen
spelen complexe ruimtelijke opgaven op gebiedsoverstijgend
niveau die niet op projectschaal kunnen worden opgelost.
Voor de analyse en oplossing van dergelijke gebiedsopgaven
moet er een schaalniveau hoger worden gekeken. Formeel
gesproken is de stedelijke schaal van een Structuurvisie het
eerstvolgende schaalniveau. De Structuurvisie is goed voor
een strategische langetermijnvisie voor de stad als geheel,
maar is niet bedoeld om dynamische ruimtelijke vraagstukken
in gebiedsontwikkelingen te analyseren en bij te sturen.
Daarom wordt in Amsterdam soms pragmatisch met een
ruimtelijke ‘tussenschaal’ gewerkt. Zo’n tussenschaal zoekt
naar een verzameling bij elkaar liggende projecten en gebieds
ontwikkelingen die programmatisch en ruimtelijk-structureel
veel gemeenschappelijk hebben, zoals een transformatie
opgave met een zekere tijdshorizon, een verbindende structuur
van bodem, groen, verkeer en water, of een gemeenschappelijk
hoofdnet van kabels en leidingen. Deze tussenschaal begint
zich te bewijzen als een essentieel niveau om projectover
stijgende netwerken van energie, water, flora en fauna op
duurzame wijze te organiseren, vooral omdat die organisatie
functioneel en financieel niet op projectniveau valt te regelen.
Amstel-Stad is een van de pilots in Amsterdam waar met
planvorming op tussenschaalniveau wordt geëxperimenteerd.
De tussenschaal hoeft zich niets aan te trekken van toevallige
stadsdeelgrenzen of gemeentegrenzen. Dat is ook het geval
in Amstel-Stad, waarbij twee gemeenten en twee stadsdelen
betrokken zijn. Andere projecten op een tussenschaalniveau
zijn onder andere de Zuidas en Haven-Stad. De tussenschaal
is nog niet geïnstitutionaliseerd en het ontbreekt op dit
schaalniveau dan ook vaak aan formele en informele organisatie.
In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het Rijk, de
provincies en gemeenten moeten dan ieder een omgevingsvisie
opstellen. Dit moet een strategische visie voor de lange termijn
zijn voor de gehele fysieke leefomgeving. Het nieuwe beleid en
de nieuwe aanpak moeten meer samenhang bewerkstelligen
tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en
vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Amsterdam
werkt momenteel aan een omgevingsvisie. Het streven is
om de potentie van de tussenschaal en de bijbehorende
gebiedsoverstijgende opgaven en transities mee te nemen in
een toekomstbeeld van de stad.

Voorbeeld van een TIOR. Boven: de huidige inrichting openbare ruimte van een
50 km-straat. Onder: een impressie van de tijdelijke inrichting van dezelfde straat
maar dan met een aangepast snelheidsregime van maximaal 30 km.

Deelgebieden en fasering
Binnen Amstel-Stad zijn er allerlei deelprojecten waarin
buurten gefaseerd worden getransformeerd. De lokaal gekozen
(tijdelijke) deeloplossingen voor afval, energie, verkeer, water,
groen en openbare ruimte moeten uiteraard aansluiten op
de toekomstige (definitieve) gebiedsbrede oplossingen voor
deze opgaven. Daartoe wordt er in Amstel-Stad gewerkt met
een Tijdelijke Inrichting Openbare Ruimte (TIOR). Een TIOR
beoogt een voorlopig goede inrichting van de openbare ruimte,
die zo veel mogelijk uitgaat van de bestaande situatie, maar al
wel voorsorteert op de ambities en ruimtelijke ontwikkelingen
op het niveau van Amstel-Stad.
Waarden bepalen en inzet hulpmiddel Ambitieweb
De ruimtelijke opgaven voor klimaataanpassingen, energie
transitie, biodiversiteit en groenstructuur, mobiliteit, data
verkeer en afvalinzameling worden steeds indringender en raken
steeds meer met elkaar verweven. Ook voor de uiteindelijke
fysieke uitvoering van werken in de openbare ruimte is het

B e l eid

T ussenschaa l

P rakti j k

De zogenoemde tussenschaal bevindt zich wat betreft strategie en uitvoering
tussen de gemeentelijke Structuurvisie (de toekomstige Omgevingsvisie) en de
gebiedsontwikkelingen en projecten in. Waar de kaders van de Structuurvisie en
gebiedsontwikkelingen bepaald zijn door nationale, provinciale en gemeentelijke
wet- en regelgeving en beleid, heeft de tussenschaal daarnaast nieuwe kaders
nodig om de gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven te implementeren.
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Door ‘mee te koppelen’ met geplande investe
ringen en onderhoud aan assets hoeven doelen
en projecten voor een klimaatbestendige en
duurzame stad geen extra investering te vergen.
Sterker, koppelen met en afstemmen op
bestaande processen kan zelfs geld besparen
en een hogere kwaliteit opleveren.

gesteld. In plaats van separaat aanbesteden kan
de overstap naar integraal aanbesteden worden
gemaakt. De middelen kunnen zo optimaal
worden benut. Het bijkomend effect is dat de
straat niet keer op keer open hoeft en de graaf
schades en het ongemak voor de gebruiker
worden beperkt.

Elke asset heeft een eigen levensduur en onder
houdst ermijn. Door de levensduur van de
verschillende assets in de openbare ruimte in
een tijdlijn inzichtelijk te maken, kan worden
afgestemd welke asset wanneer moet worden
aangepakt. Door een knikpuntanalyse en het
bepalen van omslagpunten binnen een levens
loopcyclus van een bepaalde straat of plein kan
het moment van meekoppelen worden vast

Het meekoppelen kan zowel puntsgewijs als op
grootschalig niveau. Bij puntsgewijs worden
losse assets (zoals tramhaltes) vervangen door
integrale assets. Op grootschalig niveau vindt
meekoppeling plaats als bijvoorbeeld een groot
deel van de straat op de schop gaat in verband
met groot onderhoud. Dan kunnen riolering,
wegdek en warmtenetten worden vervangen
als onderdeel van integrale maatregelen en

beslismoment kunnen ver uit elkaar liggen.
Om tot een implementatie van een strategie
te komen, zijn vaak voorbereidende ‘acties’
nodig, zoals het reserveren van ruimte of het
creëren van draagvlak. In de tekening van de
levensloopcyclus van de assets is duidelijk
afleesbaar dat beheer een belangrijke rol
speelt. De invloed van beheerkeuzes
(vervangingsopgaven) kan dominant zijn.
De vervangingsopgaven in combinatie met
de transities en adaptaties (energie, circulair,
klimaat) en de groei van de stad moeten dan
ook niet meer als losse incidenten worden
beschouwd. Het bundelen van de processen en
middelen is essentieel om koerswijzigingen
integraal te kunnen realiseren.

uitwerkingen. Naast groot onderhoud vindt
uiteraard het planmatig en dagelijks onderhoud
plaats. De afdelingen beheer en onderhoud
krijgen hierbij een steeds prominentere rol.
Het nieuwe beheer wordt onderdeel van het
integrale proces van programmeren, ontwerpen
en inrichten van de openbare ruimte. Het nieuwe
beheer bestaat niet meer uit een op een
vervangen, het beheer verandert door integraal
processen te bundelen. Nieuw beheer wordt
onderdeel van het totale proces, de middelen
worden onderdeel van een herinrichting of nieuw
te ontwikkelen gebied of locatie.
De termen knikpunt en omslagpunt worden vaak
naast elkaar gebruikt, toch is er een verschil te
maken. Een knikpunt en het uiteindelijke

Om een aanbesteding zo integraal mogelijk te
maken, kunnen separate planningen voor
vervangingsopgaven worden vervroegd of
vertraagd. De voorinvesteringen van nutspartijen
en het verevenen van de kosten en baten tussen
gemeente en nutspartijen zijn dan noodzakelijk.
Daarnaast dienen contracten te worden
aangepast, omdat de rol van eigenaarschap,
beheer en gebruik, in het kader van bijvoorbeeld
circulariteit, kan veranderen.

Vervangingsopgaven en klimaatbestendige
openbare ruimte
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in de openbare ruimte.

daarom van belang waarden en ambities te formuleren en
is vooroverleg met netbeheerders noodzakelijk. Tot voor kort
werden ‘extra’ ambities (voor duurzaamheid, kwaliteit en
sociale relevantie) als eisen in de aanbesteding opgenomen,
maar dan komen zulke eisen pas erg laat in het proces en is er
geen vroegtijdig overleg met alle belanghebbenden geregeld.
Landelijk is daarom vrij recent het hulpmiddel Ambitieweb
ontwikkeld (Duurzaam GWW) om alle ambities inzichtelijk te
maken en te vertalen naar wensen en eisen.
Het Ambitieweb is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om
de integrale aanpak van begin af aan door te voeren. Het is
een visuele weergave van ambities voor fysieke, sociaalmaatschappelijke en duurzame thema’s in de openbare
ruimte, met daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Door dit
instrument vanaf het begin in te zetten, krijgen ambities
een stevige focus en plek in het proces. Het is ook een
handzaam communicatiemiddel om samen met stakeholders
(zoals netbeheerders, bewoners, ondernemers) de ambities
en gewenste prestaties tegen elkaar af te wegen. Het
instrument wordt al vroeg in het proces gebruikt in overleg en
communicatie. Bij de uiteindelijke ‘uitvraag’ (en aanbesteding)
van het werk wordt het Ambitieweb meegestuurd, zodat
marktpartijen een passende aanbieding kunnen doen. Via de
aanbesteding worden alle gewenste prestaties gerealiseerd.
Deze laatste schakel is het belangrijkste, want pas aan het
einde wordt er fysiek ‘gescoord’. Voor de uiteindelijk fysieke
uitvoering van de gebiedsoverstijgende ruimtelijke opgaven
is het belangrijk om vanuit de samenleving normen en eisen
te formuleren ten aanzien van de gebouwde omgeving en
openbare ruimte en die wettelijk in te bedden. De technische
implementatie van de integrale maatregelen en uitwerkingen
heeft de sociale structuur van het politieke proces nodig.

Op deze wijze bepaalt de samenleving hoe ze wil samenleven
en hoe ze het in wet- en regelgeving vastlegt. De publicatie
Integrale ontwerpmethode openbare ruimte richt zich
vooralsnog op de strategie en technische uitvoering van de
nieuwe ontwerpmethode, maar heeft de sociale structuur
nodig om de implementatie van de integrale ontwerpmethode
werkelijk mogelijk te maken.
Nieuw strategisch planproces openbare ruimte
In Amstel-Stad spelen diverse gebiedsbrede vraagstukken
(kabels en leidingen, [regen]waterhuishouding, hittestress,
groenkwaliteit, bodemleven, mobiliteit en energielevering) die
binnen een individueel project in het gebied niet kunnen
worden opgelost. Door te werken met een tussenschaal
(als aanzet tot en aanvulling op het Plaberum) kan dat wel.
In het planproces van de nieuwe ontwerpmethode voor de
openbare ruimte wordt er eerst gerekend en getekend aan de
(gebiedsoverstijgende) ruimtelijke opgaven. Om daar grip op te
krijgen, wordt er een plangebied met onderliggende individuele
projecten vastgesteld. Het aanwijzen van een eigen opdracht
gever en team (met daarin al de eerste stakeholders) is
belangrijk. Met behulp van kaarten (van de huidige en de
potentiële situatie) worden de ruimtelijke opgaven verkend,
ingetekend, geanalyseerd en voorzien van ambities
(Ambitieweb). De hieruit voortvloeiende gebiedsbrede
strategie maakt het mogelijk om representatieve profielen van
verschillende straten te programmeren, in samenspraak met de
lokale netbeheerder(s). Maatregelen voor al die ruimtelijke
opgaven moeten zo integraal mogelijk worden gecombineerd
en uitgerekend. Dit rekenen en tekenen aan de verschillende
profielen levert een investeringsagenda op voor de gebieds
overstijgende opgaven (met een horizon van tien jaar) met

financiële afspraken tussen de gemeente, netbeheerders en
andere overheden. Samen met de gebiedsbrede strategie geeft
dit kaders voor de openbare ruimte in de individuele projecten,
waar tot slot de straten (en pleinen) in detail worden
ontworpen, aanbesteed en uitgevoerd.
De gebiedsbrede strategie, de investeringsagenda en de
daaruit voortvloeiende kaders hangen dus ‘boven’ – eigenlijk
gaan ze vooraf aan – de individuele (deel)projecten. Een
individueel project hoeft de kaders alleen nog maar te vertalen
naar een ontwerp voor de openbare ruimte en ondergrond in
het eigen projectgebied. Daarmee worden de projecten in
belangrijke mate ontlast en versneld. Op het moment dat
op projectniveau een Stedenbouwkundig Plan met een
Investeringsbesluit in zicht is, zijn de kaders, planning en
financiering van een aantal grote opgaven op het vlak van
openbare ruimte reeds gesteld.
Ontwerpteam nieuwe stijl
Om de oplossingen uit de gebiedsbrede strategie goed te
vertalen in een of meer onderliggende projecten, moet er op
een nieuwe manier worden gewerkt, met alle lokale stake
holders en de beheerders van de openbare ruimte aan tafel.
In de praktijk zijn dat meestal de planeconomen, ontwerpers,
ingenieurs en beheerders van de gemeente, de netbeheerders
en zo nodig de grondeigenaar of ontwikkelaar. Binnen dit
projectteam (onder leiding van een gemeentelijke project
manager) gaat het Ingenieursbureau aan het werk om de
oplossingen uit de strategie door te vertalen naar een
technisch ontwerp voor de openbare ruimte en ondergrond.
De uiteindelijke uitvraag naar de markt bestaat uit dat
technisch ontwerp met een ingevuld Ambitieweb.

De aansturing van ontwerpteams in Amstel-Stad ligt overigens
iets gecompliceerder. De afdeling Grond en Ontwikkeling is
hier opdrachtgever van de totale gebiedsontwikkeling, terwijl
de afdeling Verkeer en Openbare Ruimte (V&OR) opdracht
gever is van het integrale stedelijke verkeers en vervoers
systeem (behalve railverbindingen). Tevens is V&OR asseteigenaar en beheerder openbare ruimte.
Ook voor andere gebiedsontwikkelingen
Het is belangrijk om te vermelden dat deze nieuwe wijze
van gebiedsontwikkeling en van het programmeren van de
openbare ruimte en ondergrond ook uitstekend functioneert
bij andere projecten, zoals een eenvoudige nieuwbouw- of
herontwikkelingslocatie in de stad. Ook daar is het zinvol om
met behulp van een ‘atlas’ de ruimtelijke opgaven in kaart te
brengen, het Ambitieweb vast te stellen en de straatprofielen
te programmeren. Het enige voorbehoud is dat een deel van
de maatregelen wellicht niet kan worden ingezet omdat die
op verschillende niveaus (Europees, landelijk, provincie,
gemeentelijk) van beleid en wet- en regelgeving nog niet
zijn ingepast of geregeld.
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Locatie

Hydrologische
eenheden

Bodem

Opgave
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Bodem & Ondergrond

Flora & Fauna
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1– 5

Beschrijving
nieuwe ontwerp
methode

Zoals in de voorgaande hoofdstukken werd geconstateerd,
zijn de huidige en toekomstige stedenbouwkundige opgaven
zo complex geworden dat de openbare ruimte en ondergrond
vaak onvoldoende ruimte bieden om dat allemaal te
faciliteren. Tenminste, als we door zouden gaan met het op
traditionele wijze programmeren van de openbare ruimte en
ondergrond. Daarom is in Amsterdam een nieuwe manier
van programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte
ontwikkeld, met Amstel-Stad als casus en toepassingsgebied.

Energie

Bodem &
Ondergrond

Water

Leefmilieu

Flora & Fauna

De nieuwe ontwerpmethode in een notendop
Het ontwikkelen van zo’n nieuwe ontwerpmethode is een hele
opgave. Het moet immers een reeks aan oplossingen bieden
die niet alleen de hoger gelegen ruimtelijke ‘tussenschaal’ (zie
hoofdstuk 1-4) bedienen, maar ook de onderliggende projecten
en gebiedsontwikkeling(en). De methode dient bovendien een
conceptuele basis te creëren voor samenwerking en innovatie
met alle lokale stakeholders, zodat zaken integraal kunnen
worden aangepakt en er middelen worden bespaard.
De strategie van een plangebied met gebiedsoverstijgende
opgaven wordt in sterke mate bepaald door de kaders uit
nationale, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving
en beleid, waaronder de gemeentelijke Structuurvisie (straks
Omgevingsvisie). Het mag voor zich spreken dat vooraf het
plangebied, de opdrachtgever en het projectteam zijn
vastgesteld. De nieuwe ontwerpmethode begint met het
inventariseren van alle beleidskaders voor het hele gebied
en categoriseert de resultaten in zeven gebiedsoverstijgende
(gebieds)thema’s: Leefmilieu, Water, Energie, Flora & Fauna,
Bodem & Ondergrond, Mobiliteit en Materialen. Elk gebieds
thema leidt tot een of meer ruimtelijke opgaven die in twee
gebiedskaarten in beeld worden gebracht: een van de huidige
situatie en een van de gewenste potentiële situatie in de nabije
toekomst. Naar aanleiding van de analyses van beide situaties
wordt het ambitieniveau per ruimtelijke opgave vastgesteld.
Dit wordt gedaan met het Ambitieweb. Het Ambitieweb is een
grafische weergave van ambities binnen diverse sociaal
economische en duurzaamheidsthema’s.

Mobiliteit

Materialen

Bebouwing

Maaiveld

Bodem

De zeven gebiedsoverstijgende thema’s van de integrale ontwerpmethode brengen
de ruimtelijke opgaven in kaart.

Ambitie web

Leefmilieu

Materialen

Mobiliteit

Energie

Ambitieweb
Vaak is een plangebied opgedeeld in deelgebieden met een
eigen stedenbouwkundige typologie en fysieke omstandigheden,
zoals de aanwezige waterhuishouding, bodemgesteldheid en
biodiversiteit, het groen en het pakket kabels en leidingen.
De plaatselijke omstandigheden kunnen per deelgebied
verschillend zijn, daarom wordt tevens per deelgebied voor
elk gebiedsthema ook een Ambitieweb van zowel de huidige
situatie als de toekomstige ambitie ingevuld. Omdat niet alle
thema’s in het web evenveel focus kunnen hebben (dat is
gewoonweg niet realistisch), worden twee à drie topambities
geselecteerd die de inzet per (deel)gebied bepalen. Met het
Ambitieweb en de gebiedskaarten in de hand worden
vervolgens concrete doelen voor de openbare ruimte en
ondergrond van het (deel)gebied geselecteerd. Doelen als
‘gezond oppervlaktewater’, ‘verdamping’ of ‘ecologisch
gebouw’. Omdat er vanuit het Ambitieweb prestaties voor de
ruimtelijke thema’s worden vastgesteld die meetbaar zijn qua
inhoud en soms ook in tijd, wordt er in de nieuwe ontwerp
methode gesproken van prestatiedoelen. De prestatiedoelen
worden eerst per plangebied en vervolgens per deelgebied
vastgesteld, de specifieke omstandigheden kunnen tot een
andere keuze leiden. De prestatiedoelen helpen vervolgens
om per locatie (straat, plein) in de deelgebieden passende
technische maatregelen te selecteren. Deze maatregelen

Energie
Vestigingsklimaat

Materialen

Investeringen

Water

Mobiliteit

Bodem & Ondergrond

Sociale relevantie

Flora & Fauna

Leefmilieu

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

Voor de nieuwe ontwerpmethode is een aangepaste (Amsterdamse) versie van
het landelijke hulpmiddel Ambitieweb ontwikkeld.
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gelden primair voor de locatie en hebben betrekking op de vijf
schaalniveaus waarop ontwerpers werken: Gebied, Netwerk,
Openbare ruimte (straat of plein), Kavel en Gebouw. Waarom
deze onderverdeling naar schaalniveaus? Omdat het behalen
van een zekere prestatie op de locatie soms ook afhangt van
maatregelen met betrekking tot het gebiedsniveau, het
infrastructurele netwerk of de gebouwen zelf.
Met de gekozen maatregelen (voor alle gebiedsthema’s) kan
tot slot een slimme doorvertaling worden gemaakt naar het
programmeren van (typologische) profielen van straten en
pleinen in een deelgebied. Het slimme zit vooral in het feit
dat de maatregelen integraal worden geprogrammeerd. Dit
vraagt om een iteratief proces, met een zoektocht naar welke
maatregelen elkaar juist versterken en/of welke combinaties
het meest de gestelde ambities op die locatie beantwoorden.
Een ingevuld profiel geeft een opsomming van alle prestaties
en dat maakt het mogelijk om ambities en keuzes bij te sturen.
Het mooie van deze methode is dat hierdoor al in een vroeg
stadium met lokale stakeholders kan worden samengewerkt.
De visueel heldere boodschap van het Ambitieweb en de
plaatselijke prestatiedoelen maken het immers mogelijk
om goed met elkaar van gedachten te wisselen over de
problematiek, de ambities en de oplossingsrichtingen.
Amsterdamse variant Ambitieweb
Voor Amstel-Stad is een Amsterdamse versie van het
Ambitieweb ontwikkeld. In deze versie zijn enkele ambities
iets anders benoemd: in plaats van Ecologie is de ambitie Flora
& Fauna opgenomen, Welzijn is hier de ambitie Leefmilieu,
en Bereikbaarheid is de ambitie Mobiliteit. In de nieuwe
ontwerpmethode worden in het Amsterdamse Ambitieweb
vooralsnog alleen de ambities en subthema’s met betrekking
tot fysieke en duurzame aspecten ingevuld. De (sociale)
subthema’s van de ambities Sociale relevantie en Welzijn zijn
nog achterwege gelaten. In het Amsterdamse Ambitieweb
worden onder de ambitie Leefmilieu vooralsnog alleen de
fysieke en duurzame kwaliteiten van het (lokale) leefmilieu
met betrekking tot hitte en droogte benoemd en uitgelicht. De
andere subthema’s als gezondheid, hinder en veiligheid komen
nog niet aan de orde.
Denken in prestatiedoelen
De grootste uitdaging van de nieuwe methode is om per locatie
een match te maken tussen de overallstrategie voor het
plangebied, de gestelde ambities en duurzaamheidsthema’s,
en de enorme verzameling aan mogelijke technische maat
regelen in de openbare ruimte en ondergrond. Om die match
tot stand te brengen, werkt de nieuwe ontwerpmethode met
prestatiedoelen die de ruimtelijke opgaven van de zeven
gebiedsthema’s trechteren naar locatiespecifieke prestaties
voor een straat of plein.
De prestatiedoelen van de zeven gebiedsthema’s zijn de
‘bouwstenen’ waarmee de ontwerper een straatprofiel modulair
kan invullen. De prestatiedoelen kunnen elkaar raken, over
lappen of zelfs ondersteunen, waardoor ze meerwaarde
voor elkaar krijgen en er een integraal profiel kan worden
geprogrammeerd. De prestatiedoelen zijn allemaal herleidbaar
tot meetbare ambities (Ambitieweb).
Het denken in termen van prestatiedoelen valt simpelweg te
illustreren met hoe een auto wordt gekocht. Met de abstracte
‘opgave’ om een auto te kopen is de keuze nog niet bepaald.
Het in het wilde weg doorbladeren van honderden folders van
merken en modellen leidt niet gemakkelijk tot een verstandige
keuze. Een slimme keuze wordt pas gemaakt door eerst
prestatiedoelen vast te stellen: elektrisch of benzine, zuinig of
comfortabel, de gewichtsklasse, prijscategorie, gezin of
plezier. Dan blijven er misschien drie opties over en is een
keuze snel gemaakt.
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Raakvlakken
Hoewel de nieuwe ontwerpmethode zich primair richt op de
openbare ruimte, is het noodzakelijk om het bereik uit te
breiden naar de direct aangrenzende bebouwing. Raakvlakken
tussen deze twee werelden zijn bijvoorbeeld: netwerken en
beheer van flora en fauna, regenbestendig maken, duurzame
energiesystemen, voorkomen van hittestress, mobiliteits
oplossingen en de manier van afvalinzameling. Zo kunnen
maatregelen in, op en aan gebouwen de lokale problematiek in
de openbare ruimte vaak sterk verlichten.
De openbare ruimte vormt het raakvlak van de bovengrondse
inrichting en de ondergrondse infrastructuur. De daaronder
liggende bodem speelt ook een rol. Het wordt steeds duidelijker
dat het bodemleven de basis is voor al het andere leven en
het heeft een directe relatie met de waterhuishouding.
Ook bebouwing heeft een raakvlak met de openbare ruimte.
Ontwerpers van landschap en openbare ruimte moeten hun
scope verbreden en zich richten op alles wat op het maaiveld
ligt, eronder en eraan. Voor de openbare ruimte en ondergrond
is het van belang over welke duurzaamheidskwaliteiten de
aanliggende bebouwing beschikt. Bijvoorbeeld: hoeveel
regenwater kan een gebouw zelf bufferen voordat hemelwater
via de openbare ruimte en ondergrond moet worden afgevoerd.
Procesefficiency
Een belangrijke eis aan de nieuwe ontwerpmethode is dat ze
aantoonbaar efficiencywinst oplevert in het werkproces, de
uitvoering en het eindresultaat. Complexe stedenbouwkundige
projecten zorgen al jaren voor steeds hogere proceskosten op
het gebied van onderzoek en overleg, ontwerpen, uitvoering
en het herstellen van fouten. De gemeente Amsterdam heeft
daarom een taakstelling opgelegd om proceskosten te
reduceren. De toenemende proceskosten zijn een extra motief
om het werkproces voor de openbare ruimte te vernieuwen,
te verbeteren en te digitaliseren.

Casus Amstel-Stad
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Analyses klimaateffectatlas en ruimtelijke opgaven,
invullen Ambitieweb
Vervolgens wordt het Ambitieweb voor het plangebied
ingetekend. Het Ambitieweb invullen voor de huidige situatie
spreekt voor zich. Het streefniveau van het Ambitieweb voor de
potentiële situatie wordt bepaald aan de hand van de analyses
uit de klimaateffectatlas en uit de vergelijking van de huidige
situatie met de toekomstige ruimtelijke opgaven. Het project
team vult samen met stakeholders de twee Ambitiewebben
voor het plangebied in.

PLANGEBIED

Bodem & Ondergrond
Energie
Leefmilieu
Flora & Fauna
Water
Materialen
Mobiliteit
7 Gebiedsthema’s

1

Beleid (Nederland, provincie, gemeente)

Atlas:inventarisatie en analyse
ruimtelijke opgaven

Energie
Vestigingsklimaat

Energie
Vestigingsklimaat

Materialen

Investeringen

Ambitieweb

Water

Mobiliteit

Bodem en ondergrond

Flora en fauna

Sociale relevantie

Leefmilieu

Materialen

Investeringen

2

Water

Mobiliteit

Bodem en ondergrond

Sociale relevantie

Flora en fauna

Ruimtegebruik

Leefmilieu

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

Ruimtelijke kwaliteit

Strategie OR
Prestatiedoelen

De ontwerpmethode in zes stappen
Hieronder en in het schema hiernaast wordt de integrale
ontwerpmethode in zes opeenvolgende stappen uiteengezet,
waar bij enkele stappen voorbeelden uit het casusgebied
Amstel-Stad worden gegeven.
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Gebied
Netwerk

Ma

Openbare ruimte

atre
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Start
Vaststellen van het plangebied (met gebiedsoverstijgende
ruimtelijke opgaven), de centrale opgave en ambities, een
opdrachtgever en het projectteam. De eerste stakeholders
worden uitgenodigd aan te sluiten. Gebiedsontwikkelingen
verhouden zich altijd tot de bestaande context. Met betrekking
tot de lokale situatie moeten de lokale bodem (lagen en grondwaterspiegel), blokkades luchtdoorstroom, kwel, ecologische
verbindingen en typen flora en fauna in kaart worden gebracht
en beschreven.
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DEELGEBIEDEN
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Prestatiedoelen

DEELGEBIEDEN

1

Inventarisatie plangebied
Stap 1 van de nieuwe ontwerpmethode bestaat uit het maken
van een klimaateffectatlas van het plangebied. Op kaarten
worden de huidige situatie en het toekomstige scenario voor
wateroverlast grondwater, wateroverlast infiltratie/kwel,
droogte en hitte ingetekend. Daarna volgt de inventarisatie
van de geldende beleidskaders (nationaal, provinciaal en
gemeentelijk) voor het plangebied en worden per gebiedsthema
(Leefmilieu, Water, Energie, Flora & Fauna, Bodem & Ondergrond,
Mobiliteit en Materialen) een of meerdere ruimtelijke opgaven
benoemd. Deze ruimtelijke opgaven worden verbeeld in twee
kaarten, van zowel de bestaande als de toekomstige situatie
voor het plangebied (zie hoofdstuk 2). De toekomstige situatie
wordt ingetekend op basis van bijvoorbeeld beleid, wetgeving,
vastgestelde plannen, analyses en prognoses van de
‘ruimtelijke potentie’.

Strategie openbare ruimte: technische aanpak,
topambities, prestatiedoelen
In stap 3 wordt de strategie voor achtereenvolgens het
plangebied en de deelgebieden bepaald. Eerst worden met
betrekking tot de technische aanpak voor de openbare ruimte in
het plangebied de technieken voor de kabels en leidingen, de
bodem en ondergrond en de waterhuishouding bepaald. Daarna
worden met behulp van de analyses uit stap 2 prestatiedoelen
voor het hele gebied geselecteerd. Waar mogelijk wordt
gekeken of prestatiedoelen elkaar kunnen versterken.
Met de overallstrategie openbare ruimte en de prestatiedoelen
van het plangebied in de hand worden voor de deelgebieden,
elk met eigen fysieke omstandigheden, het Ambitieweb voor de
huidige en potentiële situatie ingevuld. Per deelgebied worden
uit het potentiële web twee of drie topambities aangewezen.
Het is gewoonweg niet realistisch om alle thema’s in het
Ambitieweb evenveel aandacht te geven. Daarbij wordt door
een proces van filtering en selectie weer gekeken naar goede

Voorbeeld: Kaartbeelden uit de klimaateffectatlas Amstel-Stad
laten zien dat er op diverse plekken in de centrale zone een reëel
risico bestaat op hittestress (hitte-eilandeffect), dat in de
toekomst nog ernstiger kan worden. Daaruit kan een ruimtelijke
(ontwerp)opgave worden afgeleid om de openbare ruimte en
gebouwen zo te ontwerpen (met name op de risicovolle plekken)
dat ze het gevaar op hittestress verkleinen.

Selectie
maatregelen en
uitwerkingen
(5 schaalniveaus)
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combinaties van prestatiedoelen, ofwel uit dezelfde, ofwel uit
andere gebiedsthema’s, die samen interessante win-win
situaties creëren en integraliteit bevorderen. Door prestatie
doelen weer te geven als iconen kunnen ze tijdens ontwerp
ateliers gemakkelijk worden ingezet en verschoven als de
discussie daartoe aanleiding geeft. Dat versnelt het ontwerp
proces. Dat de nieuwe werkmethode volledig is gedigitaliseerd,
levert ook een efficiëntieslag op.
Voorbeeld: Een te ontwerpen straat loopt het gevaar op hitte
stress in de zomer. Voor die straat zijn de prestatiedoelen
‘schaduwelementen’, ‘ventilatie’, ‘verdamping’ en ‘lage warmteuitstraling’ van het thema Leefmilieu dus zeer relevant. Voor
diezelfde straat moeten ook prestatiedoelen worden geselecteerd
met betrekking tot andere gebiedsthema’s, zoals Mobiliteit,
Energie en Water. Met name prestatiedoelen van het gebieds
thema Flora & Fauna maken win-wincombinaties mogelijk met die
van het gebiedsthema Leefmilieu, zoals ‘ecologische inrichting
maaiveld’ en ‘ecologisch gebouw’.

4

Selectie maatregelen en programmeren profielen
In deze fase leiden de prestatiedoelen tot een concreet
programma met maatregelen voor de openbare ruimte en
ondergrond van een straat, plein, plantsoen of waterloop in
de deelgebieden. Hiervoor moet de overstap worden gemaakt
van algemeen geformuleerde prestatiedoelen naar specifieke
maatregelen verdeeld over vijf schaalniveaus (Gebied,
Netwerk, Openbare ruimte [straat/plein], Kavel en Gebouw).
Waar een prestatiedoel een algemeen doel dient, bijvoorbeeld
‘gezond oppervlaktewater’, kan een prestatiedoel concreter
worden ‘aangepakt’ door de maatregelen ‘Vergroenen,
Waterzuivering, Ruimte voor doorstroming en Water
vasthoudend dak’. Onder de maatregelen vallen de meer
specifieke uitwerkingen. Zo geeft de maatregel ‘Vergroenen’
de uitwerkingen ‘Verharding eruit, groen erin’ en ‘Natuurlijke
oever’.5 Op basis van het gewenste profiel (straat, plein,
plantsoen of waterloop) worden de benodigde maatregelen
met daaronder de uitwerkingen definitief geselecteerd en mee
geprogrammeerd. Per deelgebied wordt naar typologische
profielen van onder meer straten gezocht; er hoeft niet apart
voor elke straat te worden geprogrammeerd.
Deze fase van programmeren is in essentie een creatief proces
waarin het ontwerpteam (samen met stakeholders) een tijdlang
met herhaling ontwerp- en programmeerstudies uitprobeert –
met tussentijds evalueren en aanpassen – tussen de lokale
ruimtelijke opgaven, de gekozen prestatiedoelen en een
catalogus aan specifieke maatregelen (en uitwerkingen).
Dit proces is iteratief en herhaalt zich net zolang tot in een
straatprofiel alle ruimtelijke opgaven zo integraal mogelijk zijn
verwerkt en de prestatiedoelen zijn behaald. De iteratieve
aanpak van het programmeren bestaat uit passen en meten en
met voortschrijdend inzicht handelen in een volgende fase.
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het gebiedsthema Leefmilieu (hittestress) kiezen uit twaalf
maatregelen die hittestress verminderen. Sommige maatregelen
worden op gebiedsniveau genomen, andere in het netwerk of de
openbare ruimte, weer andere alleen op het niveau van Kavel en
Gebouw. Onder deze maatregelen hangen ruim veertig concrete
uitwerkingen die in het straatprofiel kunnen worden opgenomen,
zoals ‘Straatmeubilair met lage accumulatie’, ‘Natsproeien
verharding’, ‘Warmteweerkaatsende strook verharding vervangen
door groen’ of Groene gevel’.

5

Vaststellen investeringsagenda voor gebiedsoverstijgende netwerkstructuren
Op basis van de gekozen maatregelen en uitwerkingen zijn,
passend bij lokale situaties, integraal geprogrammeerde
profielen voor verschillende typologieën van straten, pleinen,
waterlopen of plantsoenen (en de eventuele uitzonderingen
hierop) gemaakt. Aan de hand van deze typologieën wordt
verder getekend en gerekend. De uitkomsten hiervan worden
gekoppeld aan de strategie voor het plangebied (zie stap 3).
Op basis daarvan wordt een Investeringsagenda voor de
gebiedsoverstijgende netwerkstructuren vastgesteld en
worden financiële afspraken met alle partijen gemaakt.
Voor de verschillende gebiedsontwikkelingen en andere
projecten in het plangebied geldt voor investering vaak de
bestaande vorm van reserveringen en financiering.
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Van modulair naar parametrisch
modelleren en ontwerpen
Plannen voor de inrichting van toekomstige
openbare ruimte worden inzichtelijk gemaakt
door ontwerp- en presentatietekeningen
die met behulp van de computer getekend.
Deze tekeningen zijn voor veel mensen niet
gemakkelijk te lezen, vaak wordt om een
ruimtelijke voorstelling te geven aanvullend
een (digitaal) model gemaakt. Door een nieuwe
digitale techniek is het nu mogelijk om al in een
vroeg stadium een virtueel 3D-model van de
openbare ruimte te bouwen die voor een grotere
groep gebruikers beter is te begrijpen.
Met deze nieuwe modelleertechniek, het
parametrisch ontwerpen, kunnen complexe
3D-maaiveldontwerpen relatief snel worden
gedetailleerd. Van groot belang is dat het
3D-model zowel de situatie onder als boven het

maaiveld toont. Deze digitale tekentechniek
geeft een driedimensionaal beeld van een
toekomstige situatie van een straat of plein.
Maar het geeft meer. Het levert niet alleen in
korte tijd een 3D-model, het is tegelijkertijd
een informatiemodel dat in een vroeg stadium
onderdelen kan berekenen met betrekking
tot maaiveldhoogten, hellingspercentages,
conflicten (bijvoorbeeld met ondergrondse
infrastructuur), hoeveelheden, materialen en
kosten. Dit speelt een belangrijke rol bij de
communicatie met stakeholders en andere
belanghebbenden.
Met slimme functies kan de boven- en
ondergrondse infrastructuur van de binnen
stedelijke openbare ruimte een stuk eenvoudiger
worden getekend. Een rijbaan of straat kan
worden gemodelleerd door een parametrische
doorsnede over een aslijn te extruderen. Voor
afwijkende situaties zoals een parkeervak, een

6

Ontwerp en uitvoering straat, plein of plantsoen
De laatste stap van de nieuwe ontwerpmethode bestaat uit
het maken van een definitief ontwerp van een straat, plein,
plantsoen of waterloop. Met de kaders van de geprogram
meerde typologische profielen gaan de ontwerpers van de
openbare ruimten aan de slag. Dit gebeurt altijd binnen
de afzonderlijke projecten van het plangebied zelf. Deze
ontwerpwerkzaamheden worden in het algemeen gedaan
door het gemeentelijke ingenieursbureau of door de
ingehuurde (markt)partijen.
Daarna wordt een definitief ontwerp vertaald naar een
concrete uitvraag aan marktpartijen, zodat het getekende
profiel ook daadwerkelijk fysiek wordt gerealiseerd. Bij elke
uitvraag zit ook het ingevulde Ambitieweb (zie stap 3) waarin
binnenkomende offertes worden beoordeeld. De eerder
besproken ruimtelijke opgaven en prestatiedoelen sluiten
aan bij die prestatie-indicatoren van het Ambitieweb.
Vervolgens reageren de marktpartijen op de uitvraag met
een aanbieding. Marktpartijen vertalen de uitvraag in een
gedetailleerd technisch ontwerp, met keuzes voor bepaalde
producten en fabrikanten, kostenspecificaties en een
uitvoeringsplan Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en
Communicatie (BLVC). Op basis daarvan kiest de gemeente
een marktpartij, worden benodigde vergunningen verstrekt
en kan de uitvoering aan een straat, weg, plein of plantsoen
beginnen.

Vaak zijn per straatprofiel meerdere oplossingsvarianten
mogelijk. Voor die varianten zijn de prestatiedoelen vaak
ongeveer gelijk, maar per variant wordt een andere afweging
gemaakt tussen mogelijke maatregelen en uitwerkingen (zie de
vier voorbeelden van straten, hoofdstuk 3). Bij lange straten
zijn overigens vaak meerdere profielen nodig. Bijvoorbeeld
omdat verderop de dimensies van de weg veranderen, de
bebouwing wijzigt of de lokale gebiedsopgave verandert.
Voorbeeld: Voor straat X wordt een straatprofiel gemaakt van de
openbare ruimte en de kabels en leidingen in de ondergrond.
Naast het ‘reguliere pakket’ aan leidingwerk en parkeerplaatsen
zijn specifiek voor deze straat ontwerpmodules voor de thema’s
Leefmilieu en Flora & Fauna erg belangrijk. Bij het programmeren
van het profiel van de straat worden dan ook allerlei maatregelen
voor die twee thema’s uit de catalogus van maatregelen gehaald
en met elkaar gecombineerd, net zolang tot alles past en
uitvoerbaar lijkt. In het Werkboek kan de ontwerper voor 

5

Het tweede deel, het Werkboek, is een catalogus van alle mogelijke
maatregelen. Ze zijn per gebiedsthema ingedeeld: Leefmilieu, Water,
Flora & Fauna, Energie, Bodem & Ondergrond, Mobiliteit en Materialen.
Binnen elk gebiedsthema zijn de maatregelen gegroepeerd volgens de vijf
gangbare ontwerpniveaus van Gebied, Netwerk, Openbare ruimte (straat/
plein), Kavel en Gebouw. Elke maatregel bestaat op zijn beurt uit een of
meer varianten oftewel uitwerkingen. De uitwerkingen zijn voorzien van een
eigen unieke code, een tekening met dimensies en aanwijzingen voor goede
combinaties met andere uitwerkingen. Achter in het Werkboek wordt elke
uitwerking nader toegelicht. Het Werkboek laat zich ter inspiratie (en als
naslagwerk) zelfstandig lezen, maar wordt pas optimaal gebruikt in
combinatie met het volgen van de zes stappen uit dit hoofdstuk.

Boven, v.l.n.r.: kabelkoker, ondergronds afvaltransportsysteem, gestapelde
leidingen en mantelbuis-constructieput. Onder: Een stuk openbare ruimte
Haaksbergweg parametrisch ontworpen.

veranderende wegbreedte of een helling kan met
variabelen worden ontworpen. Een kruising kan
automatisch worden berekend met bijvoorbeeld
twee aslijnen. Mocht de boogstraal, wegbreedte
of aslijn tijdens het ontwerpproces wijzigen,
dan verandert het ontwerp voor de kruising
automatisch mee. Voor de ondergrond van de
openbare ruimte is het belangrijk om te weten
waar en op welke diepte onder meer kabels en
leidingen liggen en of ze met elkaar conflicteren
of met een riolering. Om dit inzichtelijk te
maken zijn in het 3D-model de bodemlagen,
de kabels en leidingen voor gas, water, elektra,
warmtenetten en riolering in de ondergrond
verwerkt.
Met deze modelleer techniek worden situaties
gemakkelijker afleesbaar, worden varianten
sneller berekend en gaan foutmarges op de
uitvoering naar beneden.
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DE RUIMTELIJKE
OPGAVEN VAN DE
GEBIEDSTHEMA’S

Het eerste hoofdstuk is gewijd aan het waarom en hoe van de
nieuwe ontwerpmethode voor het integraal ontwerpen van de
openbare ruimte en ondergrond. Het tweede hoofdstuk laat de
eerste stappen van de nieuwe ontwerpmethode in praktijk zien,
met Amstel-Stad als concreet voorbeeld.
Op basis van de algemene ontwikkelopgave van een gebied
(nieuwbouw of transformatie, bouwprogramma, doelen
et cetera) en het actuele pakket aan sectoraal beleid kan
de opgave voor een plangebied nader worden bepaald.
Deze opgave wordt aan de hand van zeven (gebieds
overstijgende) thema’s verkend. Per gebiedsthema worden
enkele ruimtelijke opgaven benoemd en nader verkend.
De nieuwe ontwerpmethode richt zich tot nu toe uitsluitend
op zeven gebiedsthema’s die een directe relatie hebben
met de inrichting van de openbare ruimte en ondergrond:
Leefmilieu, Water, Flora & Fauna, Energie, Bodem & Ondergrond,
Mobiliteit en Materialen.
Kaarten en prestatiedoelen
Van elk gebiedsthema worden de ruimtelijke opgaven in
kaart gebracht. Er wordt van zowel de huidige (2020) als van
de potentiële (2050) situatie een kaart getekend. Na de serie
kaarten volgt per gebiedsthema een keuze uit het beschikbare
palet aan prestatiedoelen dat bij dat thema hoort. Elk prestatie
doel verwijst op zijn beurt weer naar een set maatregelen in de
openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld: Seizoensberging,
Lokale opslag, Schaduwelementen, Ventilatie, Warmtebron,
Windenergie, Ecologische verbinding, Ecologisch gebouw of
Grondstof uit afvalwater. De prestatiedoelen van elk gebieds
thema worden aan het eind van ieder hoofdstuk kort samen
gevat en geïllustreerd met beeldmateriaal.
Uit de vergelijking van de kaart van elke ruimtelijke opgave
(de huidige situatie versus de potentiële situatie) kan het
ontwerpteam de benodigde prestatiedoelen afleiden. In het
derde hoofdstuk wordt getoond hoe deze prestatiedoelen
vervolgens als bouwstenen worden ingezet voor het
programmeren van een profiel van een straat, weg,
watergang, plantsoen of plein.
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Leefmilieu
/ Ruimtelijke opgaven

Huidige situatie
Er zijn veel factoren (objectief en subjectief) die de kwaliteit
van het leefmilieu bepalen. In hoofdstuk 2 is al het nodige
gezegd over de klimatologische kwaliteit van het leefmilieu
en de verplichte klimaatstresstesten. Andere zaken die
effect hebben op de kwaliteit van het leefmilieu zijn
bijvoorbeeld geluidhinder, luchtverontreiniging, sociale en
verkeersveiligheid, architectonische kwaliteit van gebouwen
en de inrichting van de openbare ruimte.

_

Klimatopen

Potentie
Amstel-Stad bestaat voor groot deel uit stedelijk gebied dat
wordt getransformeerd en verdicht. Eén fysiek fenomeen wordt
bij forse verstedelijking en verdichting tot op heden vaak
over het hoofd gezien, namelijk dat een gebied zodanig wordt
‘dichtgezet’ met bebouwing dat in de zomer windcorridors
worden geblokkeerd en hitte-eilanden ontstaan. Daarnaast
zijn historische elementen van belang voor de eigen identiteit
van een gebied. In het hele gebied van Amsterdam-Zuidoost
zijn helaas weinig historische elementen behouden gebleven
en dat was aanleiding om het nog wél bestaande zorgvuldig in
kaart te brengen. Dit sluit aan op de toegenomen wens van de
samenleving om historie en herkenbaarheid van het (stedelijk)
landschap te respecteren en zo mogelijk te benadrukken.
De ruimtelijke opgave voor het gebiedsthema Leefmilieu gaat
specifiek over twee opgaven: klimatopen (gebieden met een
vergelijkbaar stadsklimaat en eenzelfde stedenbouwkundige
opzet) als indicatoren voor de lokale fysieke leefbaarheid, en
over het respecteren van aanwezige identiteitsdragers in het
landschap.

_

_

Identiteitsdragers

Klimatopen. De verstedelijking en verdichting van
Amstel-Stad hebben effect op de lokale klimatoop. De
toevoeging van bebouwing en wegen kan bijvoorbeeld leiden
tot een groter hitte-eilandeffect in de zomer. Bij het ontwerpen
van een stedenbouwkundig plan moet er goed op worden gelet
dat bestaande luchtstromen niet worden geblokkeerd door
nieuwbouw. Vooral luchtstromen in west-oostrichting zijn van
belang, omdat wind uit westelijke richting over het algemeen
zorgt voor goede luchtstroming en koelte.
Deel van de opgave is het realiseren van verkoelende plekken op
loopafstand (toegankelijk voor iedereen) en het bewaken of zo
mogelijk creëren van belangrijke en verkoelende luchtstroming.
Daarnaast heeft het gebied de potentie om tussen boven
genoemde verkoelende plekken groene verbindingen te maken, in
de vorm van parkachtige stroken met bomenrijen en waterlopen,
die zelf ook een verkoelende en/of ventilerende werking hebben.

_

Identiteitsdragers. In het gebied zijn weinig historische
elementen in het landschap behouden gebleven, maar er
bestaan nog wel een paar interessante aanknopingspunten.
Tussen 1815 en 1925 is de oorspronkelijke polderindeling een
paar keer gewijzigd, waardoor hier en daar nog oude profielen
van dijken en waterlopen liggen. Daarnaast overblijfselen van
historische routes en kernen (die laatste liggen vooral net
buiten de gebiedsgrenzen). Op of langs meerdere historische
routes staan bomenrijen.
Een zinvolle opgave zou zijn om dergelijke overblijfselen
waar mogelijk (beter) zichtbaar te maken, beeldbepalende
bomenrijen uit te breiden en historische waterlopen terug te
brengen in het landschap. Uitkijkpunten op strategische locaties,
gemarkeerd door bakenbomen, zorgen ervoor dat gebruikers
van het gebied die identiteitsdragers beter kunnen beleven.
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Klimatopen / potentie
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Identiteitsdragers / potentie
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Leefmilieu
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Leefmilieu, en vanuit de potentie van het gebied, zijn vijf
prestatiedoelen gedefinieerd voor de openbare ruimte
die zich vooralsnog toespitsen op het voorkomen van
hittestress.

Haviv school, Rishon LeZion

Weesperzijde

Bijschrift

Westerpark

Oosterpark

Bijschrift

IJburglaan

Lamorinièrestraat, Antwerpen

Schaduwelementen
Meer schaduw in de openbare ruimte tijdens warme
zomerdagen kan worden gecreëerd door natuurlijke
elementen als een boom of een begroeide pergola, of door
gebouwde voorzieningen aan gevels of op straat.

Lage warmte-uitstraling
Ook het materiaal- en kleurgebruik in een gebouw en in
de openbare ruimte kan ervoor zorgen dat er in een buurt
op hete zomerdagen minder warmte wordt opgeslagen en
weer uitgestraald.

Verdamping
Dit prestatiedoel stimuleert dat er op warme zomerdagen
meer water verdampt in de openbare ruimte, op kavels en
op daken. Verdamping heeft namelijk een verkoelend effect.
De maatregelen zijn van biologische (bomen en struiken)
of fysische aard (fontein, groen dak, sproeiers).

Luchtdoorstroming
Hierbij gaat het om (steden)bouwkundige maatregelen
die bevorderen dat wind onbelemmerd door de buurt,
door straten en langs gebouwen kan stromen. Wind heeft
een verkoelend effect en vermindert de opeenhoping van
uitlaatgassen in straten.

Recreatief groen en water
Dit laatste prestatiedoel heeft betrekking op maatregelen
die de leefbaarheid van een wijk vergroten. Groen en
water zorgen voor een aangenaam klimaat voor recreatie,
ontspanning, sport en spel. Daarnaast heeft buurtgroen
ook een positief dempend effect op het hitte-eilandeffect
van verharding en bebouwing.
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Maatregelen (zie Werkboek)

Leefmilieu

Schaduwelement

Schaduwelementen

Lage warmte-uitstraling

Gebied
Gebied//GE
GE
Beperken
hardeharde
verharding
L-GE1
L-GE1		 Beperken
verharding

Network
Netwerk// NE
NE
Beschaduwen
(water)wegen
L-NE1
L-NE1		
Beschaduwen
(water)weg

Lage warmte-uitstraling

_	klimatopen
_ Identiteitsdragers

Verdamping

Verdamping

		
Openbare
Openbareruimte
ruimte//OR
OR
Schaduw
door
overkapping/groen
L-OR1
L-OR1		
Schaduw door
overkapping/groen
Verkoelende
luchtdoorstroming
openbare ruimte
ruimte
L-OR2
L-OR2		
Verkoelende
luchtstroming openbare
Verkoeling
door
verdamping
L-OR3
L-OR3		
Verkoeling door verdamping
Verminderen
warmte-uitstraling
L-OR4
L-OR4		
Verminderen
warmte-uitstraling openbare ruimte

Luchtdoorstroming

Kavel
Kavel/ /KA
KA
Schaduw
van vaste
erfafscheiding
L-KA1
L-KA1		
Schaduw
van vaste
erfafscheiding
Verkoelende
luchtdoorstroming
L-KA2
L-KA2		
Verkoelende luchtstroming kavel
Groene
erfafscheiding
L-KA3
L-KA3		
Groene
erfafscheiding

Recreatief groen en water

		
Gebouw
Gebouw// GB
GB
Schaduw
van gebouwdelen
L-GB1
L-GB1		
Schaduw
van gebouwdelen
KoeleKoele
gebouwschil
door door
verdamping
L-GB2
L-GB2		
gebouwschil
verdamping
Verminderen
warmte-uitstraling
L-GB3
L-GB3		
Verminderen warmte-uitstraling gebouw

Ventilatie

Recreatief groen/water
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Water
/ Ruimtelijke opgaven

_

Rainproof
Huidige situatie
Amsterdam-Zuidoost bestaat uit meerdere oude en nieuwe
polders, elk met eigen waterpeilregimes. Ook binnen de
uitsnede van Amstel-Stad is sprake van een aantal polders
die oorspronkelijk geheel onder NAP lagen. In de tweede helft
van de vorige eeuw zijn delen ervan voor bouwprojecten in
wisselende diktes met zand opgehoogd, waardoor het gebied
tegenwoordig een rijke variatie aan maaiveldhoogten kent,
variërend van ruwweg +1,0 m NAP tot -4,0 m NAP. De diepste
delen liggen in het midden en zuidelijk deel van Amstel-Stad.

_

_

Retentiedak

Waterberging

Door de polders en de geohydrologische eigenschappen heeft
Amstel-Stad een fors grondwaterprobleem. Op veel plekken is
het grondwaterniveau erg hoog en samen met kwel (opkomend
grondwater) zorgt dit vooral in het zuidelijk deel van AmstelStad regelmatig voor problemen. Infiltratie van regenbuien
in de bodem is in dit gebied, zonder technische maatregelen,
vaak niet goed mogelijk. Daarnaast is het grondwater tamelijk
brak (zout) en het oppervlaktewater is voedselrijk (oorzaak
van algenbloei, anaeroob milieu). Dat heeft effecten op de
groeimogelijkheden van bomen en planten, maar ook op de
kwaliteit van het oppervlaktewater.
Potentie
De geprogrammeerde nieuwbouw- en transformatieprojecten
in Amstel-Stad leiden tot nog meer verharding en verstening
van het gebied, waardoor bovengenoemde waterproblemen in
ernst toenemen, tenzij de gebiedsontwikkeling op duurzame
wijze plaatsvindt. Amstel-Stad wil straks meer dan de
vastgestelde norm van 60 mm per uur kunnen opvangen.
Om dit te realiseren, is het van belang dat private kavels
meer water kunnen vasthouden en vertraagd afvoeren.
De ruimtelijke opgave voor een duurzaam (grond)water
systeem en het gebiedsthema Water in Amstel-Stad bestaat
uit vijf opgaven: het rainproof maken van de straat, het bufferen
van regenwater op een retentiedak, de opvang van piekbuien,
de waterberging, het keren van (een teveel aan) water en het
zorgen voor een betere waterkwaliteit.

_

_

Keren

Rainproof. Met de ingezette klimaatverandering kan het
voorkomen dat straten erg veel regenwater ineens niet kunnen
verwerken. De huidige straten in het gebied zijn daar niet op
ingericht. Het is belangrijk om te voorkomen dat in de toekomst
straten ongecontroleerd overlopen, waardoor schade ontstaat.
De opgave is daarom om de straten in Amstel-Stad opnieuw
in te richten, zodat bij hevige neerslag het water eerst zo veel
mogelijk verwerkt wordt in de straat zelf (waterspreidende
straten). Het overschot loopt daarna direct (of via een
waterafvoerende straat) naar een waterbergende straat of
waterbergend kansgebied. Hiermee wordt vormgegeven aan het
rainproof-principe van verspreiden, afvoeren en bergen. Op een
paar plekken is die opgave nu al urgent.

_

_

Waterkwaliteit

Retentiedak. Een strategisch effectieve wijze van
watermanagement is het bufferen (retentie) van regenwater
op daken. Daardoor wordt het maaiveld in belangrijke mate
ontlast van (piek)buien. Op dit moment komen waterbergende
daken in het gebied nog vrijwel niet voor. In de toekomst
ligt er een grote kans voor ‘blauwe’ daken bij nieuwbouw en
transformatieprojecten. Die zijn met name van belang in die
delen van Amstel-Stad waar het grondwaterprobleem het
grootst is. Blauw-groene daken geven een win-winsituatie
door zowel te zorgen voor verkoeling in de zomer als voor
biodiversiteit.

_

Waterberging. Een belangrijke opgave in het gebied is
het opvangen van pieken in de afvoer. Hierbij is de technische
uitwerking van de watergangen van groot belang om een
toename van kwel en een te hoge grondwaterstand te
voorkomen. Dit kan op drie niveaus. Op het eerste niveau kan
verbreding van de waterloop langs de Holterbergweg extra
capaciteit geven en fungeren als waterhoofdas. Daarnaast
hebben de overige watergangen en poelen ook potentie om
de bergingscapaciteit te vergroten. Op het tweede niveau kan
waterberging op maaiveld in de vorm van een waterbergend
plein of waterbergend groen extra capaciteit geven. Op
het derde niveau kan waterberging gevonden worden in de
waterbergende straat.

_

Keren. In het systeem van grote waterkeringen (dijken)
rondom het gebied wordt de dijk naast De Nieuwe Kern
aangepast. In Amstel-Stad is een aantal ‘waterrobuuste’
maatregelen nodig, voor die spaarzame gevallen van extreme
regenval als de drie bovengenoemde ingrepen onvoldoende
blijken. Daarbij wordt gedacht aan drempels in de openbare
ruimte die water kunnen keren en sturen, maar ook aan
nieuwbouw met een hoger vloerpeil van de begane grond.

_

Waterkwaliteit. Bovengenoemde opgaven hebben
direct en indirect een gunstige invloed op de kwaliteit van
het oppervlaktewater. Vooral de afname van overstorten
van vervuild regenwater via het (hemelwater)riool op het
oppervlaktewater, het uitbreiden van natuurvriendelijke of
zachte oevers, en de mogelijke uitbreiding van een aantal
waterlopen zullen positief uitwerken. In de toekomst komen
er onder supervisie van Waternet meer meetpunten om die
kwaliteit te monitoren.
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rainproof / potentie
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retentiedak / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

retentiedak / potentie

Potentieel retentiedak op
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waterberging / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

waterberging / potentie
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keren / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

keren / potentie

Oppervlaktewater
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waterkwaliteit / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

waterkwaliteit / potentie

Ecologische oever

Potentieel ecologische
oever

—
Zachte oeverlijn

—
Meetpunt

—
Beschoeide oever

—

—
Oppervlaktewater
—
Fosfaat
matig (0.22-0.44 mg/l )
—
zeer matig (0.44-1.1 mg/l )
—
slecht (>1.1 mg/l )
—
Stikstof
goed (1-2.4 mg/l )
—
matig (2.4-4.8 mg/l )
—
zeer matig (4.8 -12 mg/l )
—
Chloride
zoet (<1000 mg/l )
—
brak (1000-3000 mg/l )
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

82

Integrale ontwerpmethode openbare ruimte

83

Casus Amstel-Stad

Water
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Water, en vanuit de potentie van het gebied, zijn zeven
prestatiedoelen gedefinieerd.

Gezond oppervlaktewater
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen die
een gezonde fysisch-chemische en biologische
waterkwaliteit bevorderen. Denk bijvoorbeeld aan een
robuuste wijkwaterstructuur met natuurlijke oevers
en helofytenplantengroei. Maar ook maatregelen die
afstroming van vervuild regenwater beperken.

Seizoensberging
Er zijn ook maatregelen voor het opvangen van
regenwater in het natte seizoen en het bergen ervan
in ‘overgedimensioneerde’ waterlopen, vijvers of
overlooppolders. In de droge maanden kan die seizoens
berging helpen voorkomen dat de openbare ruimte
verdroogt of het (grond)waterpeil te veel zakt.

Lokale infiltratie
Lokale infiltratie verwijst naar maatregelen die ervoor
zorgen dat de openbare ruimte en gebouwen (een deel
van de) regenbuien als een spons opnemen en het water
daarna (eventueel) vertraagd en beheerst afgeven aan
de hemelwaterafvoer van een straat of buurt en aan het
oppervlaktewater. Denk bijvoorbeeld aan blauw-groene
daken, geveltuinen, wadi’s en grindkoffers.

Afvoeren
Deze maatregelen zorgen ervoor dat het regenwaterafvoer
systeem wordt vergroot. In de toekomst is het de
verwachting dat er grotere en heviger buien gaan vallen.
Een nieuw robuust systeem vangt de piekbelasting
op. Onderdelen hiervan zijn greppels, aangepaste
straten en, als het niet anders kan, grotere capaciteit
in de regenwaterriolen. Voordeel van de greppels is de
beplanting die een positieve bijdrage levert aan het
ontwerp van de straat en een soort filter is voor het water
dat van de straat in de greppel loopt. Daarnaast maken de
greppels het makkelijker om de waterstromen te beheren.
In aangepaste straten zorgen strategisch geplaatste
drempels ervoor dat regenwater gecontroleerd richting
wadi’s en greppels stroomt.

Lokale opslag
Dit prestatiedoel heeft betrekking op maatregelen
waarbij regenwater lokaal wordt opgeslagen voor later
hergebruik, of het water vertraagd wordt afgevoerd naar
oppervlaktewater. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om
blauw-groene daken, overgedimensioneerde watergangen,
waterpleinen, regentonnen en regenwateropslag op het dak
of in een kelder. Er is enige overlap met maatregelen van
het prestatiedoel Lokale infiltratie, omdat infiltratie ook
een vorm van opslag is.

Hergebruik
Het prestatiedoel hergebruik is gekoppeld aan de module
Lokale opslag. Het betreft het hergebruik van regenwater
in een openbare of particuliere ruimte. Regenwater kan
bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bewateren van
tuinen of het sproeien van het wegdek op hete dagen.
De kwaliteit van het water moet goed zijn. Om dit te
bereiken kan het regenwater gefilterd worden door
middel van beplanting of door het meest vieze deel van
het water dat van wegen komt af te vangen met een
first-flush-systeem.

Rainproof gebouw
Er is een heel palet aan mogelijke maatregelen die moeten
voorkomen dat een gebouw waterschade oploopt bij hevige
regen, bijvoorbeeld doordat de straat overloopt en water
binnendringt op de begane grond en in de kelder. Denk
daarbij aan waterdrempels, bouwen met een verhoogde
toegang of een verhoogd vloerpeil en het op een veilige
hoogte aanbrengen van gevoelige installaties en kabels.

Waterleliegracht

Harkstraat

John M. Keynesplein

De Klencke

Bijschrift

Zuidelijke Wandelweg

Kattenburgerstraat

Simferopolstrasse, Heidelberg
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Prestatiedoelen

Ruimtelijke opgave

Casus Amstel-Stad

Maatregelen (zie Werkboek)

Water

Gezond oppervlaktewater

Gezond oppervlaktewater

Seizoensberging

Seizoensberging

_	Rainproof
_	Retentiedak
_ Waterberging
_ Keren
_ Waterkwaliteit

Lokale infiltratie

Lokale infiltratie

Afvoeren

Afvoeren

Gebied
Gebied//GE
GE
W-GE1
Vergroenen
W-GE1		 Vergroenen
W-GE2
Waterzuivering
W-GE2		
Waterzuivering
W-GE3
Intergraal
waterbeheer
W-GE3		
Integraal
waterbeheer

		
Network
Network//NE
NE
W-NE1
Waterrobuuste
straatstraat
W-NE1		
Waterrobuuste
W-NE2
Ruimte
voor
doorstroming
W-NE2		
Ruimte voor doorstroming
W-NE3
Voorbehandeling
waterwater
van wegen
W-NE3		
Voorbehandeling
van wegen

Openbare
Openbareruimte
ruimte//OR
OR
W-OR1
Watervasthoudend
groengroen
W-OR1		
Watervasthoudend
W-OR2
Ondergronds
infiltratiestelsel
W-OR2		
Ondergronds infiltratiestelsel
W-OR3
Infiltratie
via verharding/maaiveld
W-OR3		
Infiltratie
via verharding/maaiveld
Waterbergende
bak bak
W-OR4
W-OR4		
Waterbergende
Goot
W-OR5
W-OR5		 Goot
Droogtebestendig
groengroen
W-OR6
W-OR6		
Droogtebestendig

Lokale opslag

Lokale opslag

Kavel
Kavel/ /KA
KA
W-KA1
Groene
wandwand
W-KA1		
Groene

Hergebruik

Hergebruik

Gebouw
Gebouw// GB
GB
W-GB1
Watervasthoudend
dak dak
W-GB1		
Watervasthoudend
W-GB2
Hergebruik
regenwater
W-GB2		
Hergebruik regenwater
W-GB3
Waterrobuust
gebouw
W-GB3		
Waterrobuust
gebouw
W-GB4
Ontkoppelen
van
W-GB4		 Ontkoppelen riool
van riool
Rainproof gebouw

Rainproof gebouw
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Casus Amstel-Stad

Flora&Fauna
/ Ruimtelijke opgaven

_

Groenstructuur

Huidige situatie
Het gebied van Amstel-Stad was decennialang voornamelijk
een kantoren- en bedrijvenstrook, slechts onderbroken door
enkele sportvelden, een volkstuinenpark, een golfbaan en wat
braakliggende restruimten. Behalve bij volkstuinders speelden
flora en fauna in dit gebied een beperkte rol van betekenis. Dat
weerspiegelt zich in de lage kwaliteit en de weinige variatie van
het huidige groen. Hier en daar staan enkele rijen bomen op
historische routes, oevers van het spaarzame oppervlaktewater
zijn niet ingericht, er zijn nauwelijks groene daken en tot voor
kort was in het gebied geen enkel park. Door de aanwezige kwel
en de verdichting van de bodem bevinden zich in Amstel-Stad
nu bijna alle bomen in het gebied in een zeer slechte conditie.
De groene taluds van de Gaasperdammerweg en het metro
spoor zijn onderdeel van de stedelijke hoofdgroenstructuur
en verbinden het centrum van de stad met het Natuurnetwerk
Nederland, dat rondom Amsterdam ligt. Recentelijk is
een strook langs het spoortalud, iets ten zuiden van de
ArenAPoort, heringericht als Spoorpark met sportfaciliteiten.

_

_

Biodiversiteit

Gebruik & beleving

Grote delen van Amstel-Stad ondergaan een transformatie
tot een gemengd woon- en werkgebied en de vraag naar
gevarieerd groen met meer gebruiks- en belevingswaarde
neemt in gelijke mate toe. Ook in de aangrenzende Bijlmer
zijn plannen om het groen en de parken te verbeteren.
Deze trend in beide gebieden komt niet alleen voort uit een
streven naar interessant en ecologisch waardevol groen,
maar hangt ook samen met ideeën om meer waterlopen
aan te leggen en de opgave om hittestress te reduceren,
die uiteraard allerlei nieuwe kansen scheppen voor de flora
en fauna. De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat
bomen een langer en duurzame levenscyclus dan tot nu toe
krijgen en berekent tegenwoordig de actuele boomwaarde
van bomen. De berekening betreft niet de prijs van het hout
maar de investering die na kap nodig is om eenzelfde boom
op dezelfde plek te krijgen. Sinds 2016 is in de gemeente één
bomenverordening (voor bedrijven en inwoners) van kracht en
zijn er regels opgesteld over het kappen van grote bomen en
struiken, en het compenseren hiervan.
Potentie
In samenwerking met Naturalis Biodiversity Center wordt voor
verhoute en kruidachtige planten een database ontwikkeld
(inventarisatie van droogtetolerantie, de kwaliteit van pollen en
nectar, etc.) waarin de waarde van groen voor diverse thema’s
staat beschreven. Bijvoorbeeld wat de waarde van groen voor
de biodiversiteit is en hoeveel insecten op de plant of boom
leven. Maar ook de waarde van het groen op het wegvangen van
diverse gassen zoals CO2, NOx-tolerantie, VOS-emissies en
fijnstof. In de database staan ook de meer traditionele waarden
als maat, vorm en kleur vermeld.
Met betrekking tot het gebiedsthema Flora & Fauna bestaat de
ruimtelijke opgave voor de openbare ruimte uit drie opgaven:
een betere groenstructuur door het gebied, het vergroten van
de biodiversiteit van de flora en fauna en een hogere gebruiksen belevingswaarde van het groen voor bewoners en passanten.

_

Groenstructuur. Omdat bijna alle bomen in een zeer
slechte conditie verkeren moeten veel bomen worden gekapt.
Op dezelfde locatie vindt een herplant van bomen van de eerste
grootte plaats. Het kappen van de bomen vindt gefaseerd
plaats, zodat de biodiversiteit gedurende de werkzaamheden

in de openbare ruimte behouden blijft. Ook de herplant zal
in fases worden uitgevoerd, daar de nieuwe bomen integraal
boven verplaatste kabels en leidingen worden gepositioneerd.
Het versterken van de groenstructuur is een belangrijke
opgave, omdat een goede groenstructuur bijdraagt aan een
positieve identiteit van Amstel-Stad en een grote rol speelt bij
klimaatadaptatie, zoals het voorkomen van regenwateroverlast
en hittestress. De opgave om meer regenwater te bergen kan
een win-winsituatie voor de groenstructuur creëren, omdat
het hier gaat om soortenrijke stroken die een interessante flora
en fauna kunnen huisvesten (afhankelijk van onder meer de
hoeveelheid water en de tijdsduur dat ze onder water staan).
Door in de oost-west gelegen straten de bomen in een
alternerende opstelling te plaatsen, is het mogelijk om
een verkoelende luchtstroom door Amstel-Stad te voeren.
Daarnaast bieden de bomen schaduw en zijn ze een goede
begeleiding van wandel- of fietsroutes naar koele plekken.
Ruimte voor de realisatie van ononderbroken bomenrijen ligt
met name langs hoofdwegen en dreven, die noord-zuid en
oost-west door het gebied heen lopen. Daarnaast bieden de
nieuwbouw en transformatie kansen voor groene daken (en
gevels) op grote schaal, waardoor een landschap op hoogte
ontstaat van aaneengesloten groene zones, vergelijkbaar met
een heuvellandschap. Tot slot dient zich een mogelijkheid aan
om in het zuidwestelijke deel, bij de Gaasperdammerweg/
spoorbaan een parkachtige buurt te realiseren. Die groene
buurt staat via zijn noordoostelijke hoek in verbinding met het
dakpark op de Gaasperdammertunnel en zoekt in het zuiden
aansluiting met het park bijAMC en het buitengebied.

_

Biodiversiteit. Het vergroten van de biodiversiteit is net
als in de hele stad ook in Amstel-Stad een uitdaging. Een vitaal
bodemleven is daarbij van groot belang. Een gezonde bodem,
met voldoende voedingsstoffen en een grote diversiteit aan
micro-organismen (ongewervelde schimmels) vormt hiervoor
de basis. Het uitbreiden en aanhelen van de groenstructuur
op straatniveau en op hoogte (gevels en blauw-groene
daken) leidt tot een groter en gevarieerder leefgebied en een
uitgebreid blauw-groen netwerk en voedselweb. Dit alles heeft
een aantrekkende werking op diverse soorten insecten, kleine
zoogdieren, vogels en amfibieën. Door daarnaast ook meer
faunapassages aan te leggen, kunnen deze kleine dieren nog
makkelijker bewegen tussen de verschillende groene gebieden
op zoek naar voedsel, nestgelegenheid en soortgenoten.
De lange bomenrijen, groene daken, wadi’s en groene
waterlopen in de groenstructuur dragen daar aan bij.

_

Gebruik en beleving. Als kantoren- en bedrijvenstrook
is de huidige gebruiks- en belevingswaarde van het groen in
Amstel-Stad niet echt ruim. Het gebruik van het bestaande
groen is praktisch ingesteld. Met passende groenvoorzieningen
op de juiste plek kan onderscheid worden gemaakt. Een
stadspark leent zich bijvoorbeeld goed voor een voorziening
als een speeltuin. De sportvelden zijn op dit moment de
enige vormen van beleving in het groen. De versterking van
de groenstructuur door het hele gebied biedt ook kansen
om kleinschalige sport- en spelvoorzieningen met de groen
structuur te combineren. Daarnaast krijgen fietsen en wandelen
een meer recreatieve belevingswaarde en gaan de groene
routes veelal langs ruige wadi’s en onder aaneengesloten
bomenrijen. Gebruiks- en belevingswaarde gaat ook over het
imago en de aantrekkelijkheid van een plek om te spelen, te
sporten of te verblijven. Dicht bij huis voelt het groen als een
verlenging van de woning die aansluit op de omgeving eromheen.
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Groenstructuur / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Groenstructuur / potentie

Ecologische structuur
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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—
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Biodiversiteit / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Biodiversiteit / potentie

Landverbinding

Faunapassage

—
Luchtverbinding

—
Fauna-uittreedplaats

—
Potentiële faunapassage
—
Faunatunnel
—
Potentiële fauna
uittreedplaats

—
Gierzwaluw

—
Potentiële faunatunnel

Havik
Halsbandparkiet
IJsvogel

—
Waterverbinding

Reiger

—

Slechtvalk

Egel

Specht

Scholekster

Visdief

Oeverzwaluw

Roodwangschildpad

Ringslang

Pad

Wezel/Hermelijn

Vos

Libelle

Egel

Vleermuis

Bij

Baars

Wilde bij

Pad

Libelle
Uil
Ringslang
Vleermuis
Zwarte roodstaart
Bosrietzanger
Haas
Konijn
Baars
Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

92

Integrale ontwerpmethode openbare ruimte

93

Gebruik & Beleving / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Gebruik&Beleving / potentie
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Casus Amstel-Stad

Flora&Fauna
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Flora & Fauna, en vanuit de potentie van het gebied, zijn
vier prestatiedoelen gedefinieerd voor de openbare ruimte
en ondergrond.

Ecologische verbinding
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen die gescheiden
natuurgebieden, zoals Natuurnetwerk Nederland,
ecologische routes of leefgemeenschappen onderling met
elkaar verbinden. Het gaat meestal om groene of blauwe
(water) lijnvormige stroken, of zones waar dieren zich
veilig door kunnen verplaatsen. Doordat de randen van de
stroken vaak zacht en ontoegankelijk zijn voor mensen,
hebben ze een hoge waterkwaliteit en een rijk waterleven.

Ecologische inrichting maaiveld
Dit is een rijke verzameling inrichtingsmaatregelen die
ervoor zorgen dat op het maaiveld een variëteit aan
planten en dieren kan verblijven, foerageren, nestelen,
wortelen, overleven en zich ontwikkelen. Daarbij
gaat het meestal om een groene of blauwe inrichting,
maar de maatregelen hebben ook oog voor een juiste
waterhuishouding, bij de locatie passende doelsoorten
en het beperken van verstoring. Een natuurinclusieve
inrichting van het maaiveld is de sleutel voor een leefbare
en toekomstbestendige omgeving.

Ecologische gebruikswaarde
Er is een aanzienlijke groep maatregelen die zich richt
op het creëren van win-winsituaties voor mens en
natuur. Bijvoorbeeld wandel- en fietsroutes, strandjes,
speelplekken, groen in de buurt en parkjes die recreatief
interessant zijn voor mensen, maar op zodanige wijze
ingericht dat ook de flora en fauna er wel bij varen. Binnen
het buurtgroen moet er ruimte zijn voor waterberging.
Het bergen is niet altijd noodzakelijk voor de wateropgave,
zodat er een kans ligt om het water gebruiks- en
belevingswaarde te geven in de vorm van verblijfs-,
sport- of speelaanleidingen.

Rieteiland

Zuider IJdijk

Westerpark

Vlotwateringbrug, Monster

Berlage / Beursplein

Buiksloterham

Bocht Sloterdijk/Velserweg

Waterpoortweg

Ecologisch gebouw
Dit prestatiedoel verwijst tot slot naar maatregelen die
een gebouw aantrekkelijk maken voor flora om te wortelen
en voor fauna om er te verblijven, foerageren, nestelen,
overleven en zich te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan
nestkasten/stenen, insectenhotels, geveltuinen, groene
gevels en bruine, groene of waterdaken. Geïntegreerde
maatregelen zijn effectiever dan later toegevoegde
maatregelen (en ruimtelijk optimaal ingepast). Met het
vergroenen van zowel de gevels als de daken, balkons
en tuinen ontstaat er diversiteit op kavelniveau. Een
gebouw is voor planten en dieren als een berglandschap.
Dieren kunnen de berg beklimmen of afdalen. Voor een
gebouw moet dan ook in variatie van maat, schaal en
porositeit worden gedacht. Natuurinclusief bouwen is voor
nieuwbouw en transformatie een uitgangspunt.
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Prestatiedoelen

Casus Amstel-Stad

Maatregelen (zie Werkboek)

Flora&Fauna

Ecologische verbinding

Ecologische verbinding

Ecologische inrichting maaiveld

_ Groenstructuur
_ Biodiversiteit
_ Gebruik & beleving

Ecologische inrichting maaiveld

Ecologische gebruikswaarde

Ecologische gebruikswaarde

Ecologisch gebouw

Ecologisch gebouw
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Casus Amstel-Stad

Energie
/ Ruimtelijke opgaven

_

Huidige situatie
Amstel-Stad is qua bebouwing een gevarieerd gebied. Anno
2019 is er sprake van een mix van bestaande gebouwen (nu nog
merendeels kantoren en voorzieningen), nieuw opgeleverde
woningbouw zoals in het Amstelkwartier, een grote
nieuwbouwlocatie die nog op de tekentafel ligt (De Nieuwe
Kern) en transformatiegebieden (ArenAPoort en Amstel III),
waar een deel van de kantoren wordt gesloopt of vernieuwd
met toevoeging van extra woningen en voorzieningen, en met
behoud van het aantal werkplaatsen.
Opwekking
In Amstel-Stad wordt op dit moment nog onderzoek gedaan
naar energiescenario’s voor warmte en elektra. Verwacht wordt
dat in die scenario’s wordt onderkend dat de gevarieerde
bebouwing ook zorgt voor uiteenlopende energieprofielen van
gebouwen. Veel bestaande gebouwen hebben bijvoorbeeld
nog een matig energielabel en maken gebruik van traditionele
gas- en airconditioninginstallaties. Andere bestaande
gebouwen zijn al aangesloten op het stedelijk warmtenet
(hoge temperatuur), terwijl nieuwbouw juist neigt naar lokale
warmtenetten (lage temperatuur), eventueel gecombineerd
met koudelevering (WKO), en de overstap van next electricnaar all-electric-oplossingen. Piekvragen kunnen door
vraag- en aanbodsturing (Flexnet) worden gereduceerd.
Bijzondere gebouwen in Amstel-Stad zijn de zeven datacenters
voor internet- en dataverkeer die gezamenlijk veel elektriciteit
verbruiken en een aanzienlijke hoeveelheid warmte produceren
als gevolg van het koelen van de serverparken. Daarnaast heeft
de Johan Cruijff ArenA zich ontwikkeld tot een voortrekker op
het gebied van duurzame elektriciteit (PV).
De diverse typologieën van gebouwen en energieprofielen
weerspiegelen zich ook in de aanzienlijke hoeveelheid kabels en
leidingen in de ondergrond. Naast traditionele gas- en elektra
leidingen liggen hier en daar warmtedistributieleidingen, een
grote warmtetransportleiding met warmteoverdrachtstations
(WOS) en hoogspanningskabels voor de datacenters.

_

Opslag

Potentie
Voor het gebiedsthema Energie bestaat de ruimtelijke opgave
voor de openbare ruimte en ondergrond uit twee opgaven:
duurzame opwekking van energie en de opslag van (duurzame)
energie. Amstel-Stad biedt voor zowel opwekking als opslag
een aanzienlijke potentie. De ontwikkeling daarvan kan nog
niet exact worden voorspeld, maar er zijn wel aanwijzingen
welke kant het op zal gaan.

_

Opwekking. Ten eerste mag worden verwacht dat het
aantal PV-systemen op (grote) daken binnen een paar decennia
sterk zal groeien, van enkele tientallen projecten nu (met een
enkele grote locatie zoals de ArenA) tot enkele honderden
middelgrote systemen (met ook meer grote PV-systemen). Meer
windenergie is een tweede waarschijnlijke ontwikkeling. Voor
grootschalige windenergie biedt Amstel-Stad aan de rand langs
de snelweg A2 goede kansen. Duurzame energie uit biomassa
is hier nu nog vrijwel nihil, maar in potentie heeft AmstelStad voldoende ruimte om een installatie voor bio-energie te
huisvesten en te voorzien van voldoende biomassa, bijvoorbeeld
uit groente- en fruitafval en snoeiafval uit heel Amstel-Stad.

_

De focus bij dit gebiedsthema ligt op de energievoorzieningen, de
bijhorende netwerken van kabels en leidingen komen in het gebieds
thema Bodem & Ondergrond aan de orde.

Opslag. In de toekomst zal waarschijnlijk het gasnetwerk
verdwijnen en zullen warmtenetten een groot deel van de
energievoorziening verzorgen. Het bestaande gasnetwerk
blijft in de overgangssituatie noodzakelijk en kan ook gebruikt

worden voor biogas. In het gebied zijn dan soms drie systemen.
De hoge- en lagetemperatuurnetwerken worden gevoed door
warmte-koudeopslag (WKO) en mogelijk restwarmte van
datacenters in het gebied, waarvan het aantal waarschijnlijk
groeit van zeven nu tot tien datacenters in de nabije toekomst.
De elektriciteit voor deze datacenters zal worden opgewekt
door windmolens. De aanwezigheid van datacenters, een
groeiend aantal WKO’s en private partijen die energiebronnen
installeren, verhoogt de potentie voor een lokaal LT-warmtenet.
Als het net al aanwezig is, kunnen nieuwe en bestaande
gebouwen op dit net worden aangesloten, waardoor een
robuust, flexibel en redundant systeem ontstaat.
De groei van duurzame elektriciteitsopwekking in het gebied
opent ook mogelijkheden om lokaal elektriciteit op te slaan voor
het opvangen van piekbelastingen in het net. Dat kan bijvoorbeeld
door de trafohuisjes in het gebied op termijn op te waarderen
met mogelijkheden om stroom op te slaan. Andere nieuwe voor
zieningen zijn het realiseren van buurtbatterijen, onderstations,
warmteoverdrachtstations en het uitbreiden van het aantal
WKO’s, wat gezamenlijk leidt tot een grotere vraag aan energie.
In de ondergrond nemen met name de warmtenetten veel ruimte
in beslag. De dimensionering van de leidingen wordt sterk
bepaald door het gebruikte distributiesysteem. Een lokaal
(kleiner) systeem betekent dat er minder energie wordt
getransporteerd, waardoor er dunnere leidingen nodig zijn.
Er liggen straks meerdere systemen die parallel moeten
functioneren.
_ Leidingen met veel warmteafgifte (circa 30 graden verschil
tussen aanvoer en retour), zoals middagtemperatuurwarmtelevering voor nieuwbouw en goed geïsoleerde
bestaande bouw.
_ Leidingen met mediumwarmteafgifte (circa 20 graden
verschil tussen aanvoer en retour), denk aan conventionele
hogetemperatuur-stadswarmte voor oudbouw,
piekvoorzieningen bij WKO-systemen.
_ Leidingen met constante warmteafgifte (circa 10 graden
verschil tussen aanvoer en retour), denk aan restwarmte
van datacenters en WKO-bronnen.
_ Leidingen met hybride warmteafgifte die adaptief warmte
kunnen bufferen (circa 10-30 graden verschil tussen
aanvoer en retour), zoals een warmtegrid met datacenters,
warmtenetten en andere bronnen. In Zweden wordt
bijvoorbeeld overcapaciteit aan PV- en windenergie ook als
warmte toegevoegd aan het grid.
Warm tapwater (ruim 60 graden) in gebouwen wordt in de
toekomst steeds meer lokaal elektrisch opgewarmd. Dat is een
van de aanleidingen om het elektriciteitsnet in Amstel-Stad te
verzwaren.
Hoewel de leidingen in de toekomst compacter bij elkaar
worden gelegd, moet er in bepaalde straten waarschijnlijk
toch met mantelbuizen, leidingtunnels en kabelgoten
langs de gevels worden gewerkt. Een ruimtelijk voordeel
van lagetemperatuur-warmtelevering boven traditionele
stadswarmte is dat er geen dikke transportleidingen zijn,
ze dichter bij andere leidingen mogen liggen en er geen
expansielussen nodig zijn. Dat biedt ruimtewinst. De
warmtetransportleidingen zullen in lussen rond de buurten
worden gelegd, zodat niet elke straat met transport- en
distributieleidingen wordt belast en meerdere warmtesystemen
naast elkaar kunnen functioneren.
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Opwekking / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Opwekking / potentie

PV-dak

Optie of/of
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—
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—
Potentieel windmolen
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—
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—
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opslag / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

opslag / potentie
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Casus Amstel-Stad

Energie
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Energie, en vanuit de potentie van het gebied, zijn zeven
prestatiedoelen gedefinieerd voor de openbare ruimte en
ondergrond.

Gaasperplas

Warmtebron
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen die (min of
meer) duurzame warmte oogsten voor het voeden van een
warmtenet. Bijvoorbeeld restwarmte van een elektriciteitsof afvalcentrale, koelwater van een datacenter, warmte uit
het riool of warmte uit een WKO-systeem.

Koudebron
Analoog aan het idee van een (duurzame) warmtebron zijn
er ook maatregelen die duurzame koude oogsten voor het
voeden van een koudenet. Bijvoorbeeld koud water uit de
onderste lagen van een diepe zandwinplas of (opgeslagen)
koude uit de bodem (aquifer) van een WKO-systeem.

Plantage Parklaan

Zonne-energie
Dit prestatiedoel heeft betrekking op maatregelen om
lokaal energie op te wekken met zonnepanelen. Bedoeld
worden meestal PV-panelen (opwekken elektriciteit), maar
soms gaat het ook om zonnecollectoren (warm water).

Biomassa
Het laatste prestatiedoel verwijst naar maatregelen om
biomassa te oogsten ten behoeve van energieproductie
(verbranden of vergisten). Bijvoorbeeld biomassa uit
riolering, huishoudelijk afval, horeca-afval en snoeiafval.

+Stavangerweg

Hermitage

Opslag warmte
Dit prestatiedoel richt zich op technieken om (duurzame)
warmte lokaal op te slaan voor later gebruik. Daarbij wordt
gedacht aan boven- of ondergrondse buffervaten (met heet
water) of de warme bel van een WKO-bodem (aquifer).

+-

Opslag elektriciteit
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen die lokaal
grijze en/of groene stroom opslaan voor later lokaal
gebruik, zoals buurtbatterijen, electrolyzers voor waterstof
of accu’s van elektrische auto’s. Zulke opslag helpt ook om
hoge pieken in het regionale elektriciteitsnet te scheren.

+-

+-

Parkeergarage Amsterdam

Nieuwe Achtergracht

Science Park

Groene Tunnel

Windenergie
Er is een groeiende vraag om lokaal elektriciteit op te
wekken met (stedelijke) windturbines. Het kan gaan om
de bekende vrijstaande turbines met meerdere megawatt
aan vermogen, of om kleine stedelijke turbines die met
bebouwing kunnen worden gecombineerd.
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Prestatiedoelen

Ruimtelijke opgave

Casus Amstel-Stad

Maatregelen (zie Werkboek)

Energie

Warmtebron

Warmtebron

Koudebron

Koudebron

Opslag warmte

Gebied
Gebied//GE
GE
Hergebruik
restwarmte
E-GE1
E-GE1		
Hergebruik
restwarmte
Warmtedistributie
wijk wijk
E-GE2
E-GE2		
Warmtedistributie
Duurzame
warmteof koudebron
E-GE3
E-GE3		
Duurzame
warmteof koudebron
E-GE4
elektriciteit
wijk wijk
E-GE4		Faciliteren
Faciliteren
elektriciteit

Opslag warmte

_	Opwekking
_	Opslag

Opslag elektriciteit

Opslag elektriciteit

+-

Windenergie

Windenergie

Zonne-energie

Zonne-energie

Openbare
Openbareruimte
ruimte//OR
OR
E-OR1
Opwekken
bio-energie
E-OR1		
Opwekken
bio-energie
E-OR2
Opslag
energie
openbare
ruimte
E-OR2		
Opslag
energie
openbare
ruimte
E-OR3
Oplaadpunt
voorvoor
elektrisch
voertuig
E-OR3		
Oplaadpunt
elektrisch
voertuig
E-OR4
Faciliteren
elektriciteit
en data
E-OR4		
Faciliteren
elektriciteit
enkavel
data openbare ruimte

		
Kavel
Kavel/ /KA
KA
E-KA1
Opwekken
windenergie
E-KA1		
Opwekken
windenergie
E-KA2
Opslag
energie
kavelkavel
E-KA2		
Opslag
energie

Gebouw
Gebouw// GB
GB
E-GB1
Opwekken
zonneen bio-energie
E-GB1		
Opwekken
zonneen bio-energie
E-GB2
Warmteoverdrachtstation
(WOS)(WOS)
blok blok
E-GB2		
Warmteoverdrachtstation
		

Biomassa

Biomassa
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Casus Amstel-Stad

Bodem&
Ondergrond
/ Ruimtelijke opgaven

_

_

_

Netwerk

Voorzieningen K&L

Bodemlaag

Huidige situatie
Toenemende ruimteclaims op de bodem en ondergrond vormen
een knelpunt in alle compacte stedelijke wijken en AmstelStad is daarop geen uitzondering. Hier moet in bestaande
straten, waarvan de breedte al vastligt, ruimte worden
gevonden boven op het leidingenpakket dat er al ligt, voor
onder meer extra en grotere data- en elektriciteitskabels, voor
waterinfiltratie, wadi’s en wortels van bomen, en leidingen voor
onder andere ondergronds afvaltransport. Op veel plekken is
die ruimte voor extra kabels en leidingen er eenvoudigweg niet,
zeker niet wanneer er ook voldoende ruimte voor bomen moet
worden ingeruimd. Ondergronds moet de infrastructuur daarom
beter worden ingericht. In combinatie met de nieuwe opgaven
moet er worden gestreefd naar innovatieve, ruimtebesparende
methoden van kabel- en leidingaanleg.
Een recente ontwikkeling is dat voor afvalinzameling,
riolering en warmtelevering steeds vaker (ook) decentrale
oplossingen worden ingezet. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe
sanitatie waarbij lokaal stoffen en warmte uit rioolwater
worden teruggewonnen, of ondergronds afvaltransport
waarbij afvalfracties op wijkniveau in een verzamelstation
terechtkomen. Dergelijke decentrale systemen vergen
aangepaste voorzieningen in de bodem en ondergrond,
en op maaiveld.
De bodem waarin dit alles moet plaatsvinden, heeft in het
gebied Amstel-Stad een zeer heterogene opbouw (zie
hoofdstuk 1-1, p. 12). Delen van de laagveenbodem zijn niet of
nauwelijks opgehoogd, andere delen zijn in de loop der jaren
opgehoogd met zand in wisselende laagdikten en soms is het
veenpakket zelfs geheel weggehaald en vervangen door zand.
De hoge grondwaterstand en kwel in delen van het gebied
zijn een gegeven waarmee rekening moet worden gehouden.
Vanwege de kwel en de bodemverdichting is de vitaliteit van
het bodemleven niet goed. Positief is dat er in het gebied
vrijwel geen sprake is van verontreinigde bodem, afgezien
van de bodem van het Amstelkwartier – waarvoor al passende
saneringsmaatregelen worden getroffen.
Potentie
De ruimtelijke opgave voor het hierboven beschreven
gebiedsthema Bodem & Ondergrond in Amstel-Stad bestaat
uit drie opgaven: het organiseren van een duurzaam netwerk
van nutsvoorzieningen in de profielen van straten en wegen,
het programmeren van toekomstbestendige voorzieningen in
K&L in de ondergrond van de openbare ruimte, en rekening
houden met de specifieke bodemopbouw van het gebied.

_

Netwerk. Voor Amstel III is een nieuw prototype
uitlegschema opgesteld met de voorzieningen voor kabels
en leidingen (zie p. 20-21), met spelregels en voorschriften
op gebiedsniveau waarmee het ruimtebeslag ondergronds
compacter en inventiever wordt gemaakt. De opgave is
om dit uitlegschema verder in het beleid op te nemen
en te implementeren. Voor de straten in het gebied
tussen De Nieuwe Kern en het AMC, die vol liggen met
elektriciteitskabels voor hoog-, midden- en laagspanning,
datakabels, warmteleidingen, hemelwaterafvoer, leidingen

voor zwart en grijs water in bestaand riool, vuilwaterriool
vacuümleiding en drinkwater, resulteert dit in meer
ruimte ondergronds. Hierdoor kan het bestaande pakket
nutsvoorzieningen worden uitgebreid met leidingen voor
ondergronds afvaltransport (OAT), nieuwe sanitatie
(aangepast riool) en lokale warmtenetten voor lage
temperatuur.

_

Voorzieningen K&L. Als gevolg van de gebieds
transformatie en de toegenomen duurzaamheidseisen moeten
veel nieuwe kabels en leidingen worden gelegd in straten.
Maar doordat die al ‘vol’ liggen, leidt dat met de traditionele
methoden van kabel- en leidingaanleg in bepaalde straten
tot onoplosbare situaties. Daarom zullen kabels en leidingen
daar in de toekomst mogelijk in of onder gebouwen worden
aangelegd. Die optie wordt bijvoorbeeld onderzocht voor de
(verlengde) Holterbergweg, tussen metrostation Spaklerweg
en het AMC, waar data- en elektrakabels eventueel in
kabelkokers worden gelegd. Daarnaast zijn er stukken
van de Haaksbergweg, Lemelerbergweg en Hondsrugweg
waar de optie van een integrale leidingtunnel (ILT) en/of
inspectieputten wordt onderzocht.

_

Bodemlaag -1,20 ~ -1,50. Onder Amstel-Stad bestaat
de bodem uit verschillende soorten veengronden, soms
met ophooglagen van zand met uiteenlopende dikten. Ter
hoogte van toekomstige woonwijk De Nieuwe Kern (DNK),
waar zich nu nog een golfbaan en Sportpark De Toekomst
bevinden, is een deel veenbodem geheel verwijderd. Dat
gebied zal ook met zand worden opgehoogd voor de geplande
nieuwbouw, net als een bouwlocatie noordelijk van DNK vlak
bij station Duivendrecht. Verder zal er in de nabije toekomst
niets wezenlijks aan de bodemopbouw veranderen. Wel
wordt het aantal peilbuizen in de ondergrond sterk vergroot.
Die peilbuizen moeten meer inzicht verschaffen in de
grondwaterpeilen en -stromingen.
De bodem is van grote invloed op de (on)mogelijkheden van
infiltratie van water en de vitaliteit van de groenstructuur.
Hoe gezonder de bodem, hoe gemakkelijker water infiltreert
en hoe gezonder de groenstructuur. Een gezonde bodem bevat
voldoende voeding en een grote biodiversiteit aan bacteriën,
schimmels, ongewervelden en andere micro-organismen.
Een aangebrachte bodem, zoals de ophooglagen van zand
in Amstel III, bevat deze voeding en biodiversiteit nog niet.
In de transformatiegebieden waar ook met zand wordt
opgehoogd, is het toevoegen/verbeteren van het bodemleven
een nieuwe opgave.
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Netwerk / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Netwerk / potentie
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transport (OAT)

—
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—
Nieuwe sanitatie

—
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—
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—
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—
Data

—
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—
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—
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—

—
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—
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—
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—
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—
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Voorzieningen K&L / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Voorzieningen K&L / potentie

Ontbrekende informatie

Mantelbuis/Inspectieput
in hoofdstraat

—
—
Mantelbuis/Inspectieput
in dreef
—
Integrale leidingentunnel
(ILT)
—
Kabelkoker
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

114

Integrale ontwerpmethode openbare ruimte

115

Bodem –1,20 ~ –1,50 / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Bodem –1,20 ~ –1,50 / potentie

Koopveengronden
op bosveen (hVb)

Nieuwe bebouwing
—
Nieuwe peilbuis

—
op veenmosveen (hVs)

—

—
op zeggeveen, rietzeggeveen of broekveen (hVc)
—
op rietveen of zeggerietveen (hVr)
—
Vlierveengronden
op zavel of klei (Vk)
—
op bagger, verslagen veen,
gyttja of andere
veensoorten (Vd)
—
Weideveengronden
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—
op veenmosveen (pVs)
—
Kalkarme drechtvaag
gronden, zware klei
(Mv41C)
—
Waardveengronden op
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—
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—
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—
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Casus Amstel-Stad

Bodem&
Ondergrond
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Bodem & Ondergrond zijn vier prestatiedoelen
gedefinieerd voor de openbare ruimte en ondergrond:

Inzamelstation
Dit is een prestatiedoel waarbij afvalwater of huis
houdelijke afvalstromen op wijkniveau (eventueel
stedelijk) via leidingen op een centrale plek worden
verzameld en bewerkt. Als die inzameling nauwkeurig
wordt georganiseerd, vergroot dat de mogelijkheden om
bijvoorbeeld lokaal warmte terug te winnen, biogas te
produceren of materialen goed gescheiden in te zamelen
voor hoogwaardig hergebruik.

OAT, Arnhem

Weteringschans

Zuidas

Amsterdam-Zuidoost

Centrum, Delft

Zuidas

Alphen aan den Rijn

Julianaplein

Compacte leidingaanleg
Dit prestatiedoel legt zich toe op het zo compact mogelijk
bij (of op) elkaar leggen van kabels en leidingen. Daarmee
valt vaak veel ruimte vrij te spelen voor andere functies in
de openbare ruimte, zoals bomen en waterberging.

Leidingen in mantelconstructie
Hierbij gaat het om innovatieve systemen om kabels en
leidingen in gebouwde kabelkokers en mantelbuizen zeer
dicht bij (en boven) elkaar te leggen. Daardoor wordt niet
alleen maximaal ruimte gewonnen in de bodem, maar
kunnen de leidingen ook gemakkelijk worden onderhouden
en aangepast, zonder graafschade in de openbare ruimte.

Gebouwintegratie K&L
Dit laatste prestatiedoel verwijst naar maatregelen om
kabels en leidingen deels door gebouwen te laten lopen
(achter gevels en door parkeerkelders) om daarmee
plaatselijk ruimte vrij te spelen in de bodem onder straten.
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Prestatiedoelen

Casus Amstel-Stad

Maatregelen (zie Werkboek)

Bodem&
Ondergrond

Gebied
Gebied//GE
GE
B-GE1
Nieuwe
sanitatie
B-GE1		
Nieuwe
sanitatie
B-GE2
Ondergronds
afvaltransport
(OAT)(OAT)
wijk wijk
B-GE2		
Ondergronds
afvaltransport
Inzamelstation

Inzamelstations

_ Netwerk
_ Voorzieningen K&L
_ Bodem

Compacte leidingaanleg

Compacte leidingaanleg

Leidingen in mantelcontructie

Leidingen in mantelcontructie

Network
Network//NE
NE
B-NE1
Kabels
en leidingen
aanleggen
B-NE1 		
Kabels
en leidingen
aanleggen
B-NE2
Ruimtesparend
K&L
B-NE2		
Ruimtesparendaanleggen
K&L aanleggen
B-NE3
Transportleiding
onderonder
groengroen
B-NE3		
Transportleiding
B-NE4
Overige
K&L
onder
boom
B-NE4		
Overige K&L onder boom
B-NE5
(Traditionele)
riolering
B-NE5		
(Traditionele)
riolering
B-NE6
Ondergronds
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Openbare
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(ILT) (ILT)
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B-OR1		
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Utility
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Gebouwintegratie K&L
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gebouw
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leidingentunnel
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B-GB2
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B-GB3		
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Casus Amstel-Stad

Mobiliteit
/ Ruimtelijke opgaven

_

_

_

_

Voetgangers

Fietsnetwerk

OV

Snelheden

Huidige situatie
De samenleving is mobieler dan ooit, waarbij mensen een
steeds ruimere variatie aan vervoersmogelijkheden gebruiken.
Dat schept een grote uitdaging voor de openbare ruimte. Deze
uitdaging is prominent aanwezig in de historische binnenstad,
waar voetgangers, fietsers, autoverkeer, scooters, openbaar
vervoer en allerlei elektrische voertuigen om de beperkte
ruimte strijden.
De historisch gegroeide situatie in Amstel-Stad is anders
dan die van de binnenstad. Het gebied werd vanaf de jaren
zeventig in één beweging getransformeerd van polder met
boerderijen naar een werkgebied met bedrijven en kantoren.
Het verkeersnet was geheel op de auto gebaseerd, met vaak
brede wegprofielen en riante parkeerterreinen. Kenmerkend
was dat de fiets- en voetpaden in het gebied slecht op elkaar
aansloten en soms zelfs geheel ontbraken. Er kwam wel een
metrolijn (in 1982 gereed), maar die was vooral gericht op
bewoners van de aanpalende Bijlmermeer. De kantoren waren
goed voor de auto ontsloten en het openbaar vervoer speelde
voor de kantoren- en bedrijvenzone lang een ondergeschikte
rol. De laatste jaren neemt het gebruik ervan toe, wat terug te
zien is in de groeiprognose.
Naar huidige maatstaven is het verkeersnetwerk van (de oudere
delen van) Amstel-Stad gedateerd. De transformatie van het
gebied naar een gemengde, compacte en levendige woonwerkwijk stelt bovendien andere vervoerseisen. Mensen willen
zich hier ook comfortabel kunnen verplaatsen met openbaar
vervoer, op (elektrische) tweewielers, te voet of via vormen van
gedeeld (elektrisch) autogebruik. Bovendien is Amstel-Stad
een belangrijk puzzelstuk in de stedelijke mobiliteitsopgave.
Om een toekomstig vervoersinfarct binnen de ring A10 te
voorkomen, wordt steeds meer gedacht aan de realisatie van
multimodale vervoershubs buiten de ring waarin logistieke
overslag kan plaatsvinden en reizigers gemakkelijk kunnen
overstappen tussen de auto, het openbaar vervoer en de fiets.
In 2013 is MobiliteitsAanpak Amsterdam 2030 door de gemeente
raad vastgesteld. Een breed pakket aan maatregelen is
samengevat in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit. Verder heeft
Amsterdam met het Actieplan Schone Lucht (2019) uitgesproken
dat het verkeer binnen de bebouwde kom van de stad in 2030
uitstootvrij zal zijn. Er wordt daarbij ingezet op vervanging van
benzine- en dieselmotoren door uitstootvrije alternatieven
zoals elektrisch vervoer en aandrijving op waterstof.
Potentie
De ruimtelijke opgave voor het gebiedsthema Mobiliteit bestaat
uit twee opgaven, de realisatie van toekomstbestendige
netwerken voor alle vervoersmodaliteiten en de realisatie
van zogeheten hubs, waar verschillende vervoersmiddelen
samenkomen.

_

_

Hub

Netwerken. In het gebied zijn vier netwerken te onder
scheiden: voor voetgangers, fietsers, voor het ov en voor
snelverkeer. Er liggen kansen in een fijnmaziger ov-netwerk
(met comfortabele loopafstanden). Dit in relatie tot het
afwaarderen van autowegen en ten gunste van het verbeteren
van routes voor langzaam verkeer. Op dit moment bestaat het
ov-netwerk in Amstel-Stad vooral uit metrostations, die een
groot gebied bedienen, en enkele buslijnen. In de toekomst
wordt dat netwerk een stuk fijnmaziger, vooral in het centrale
en zuidelijke deel van het gebied, met nieuwe buslijnen

(ook streek-, spits- en nachtbus) en meer haltes.
De wegen in de buurten voldoen nog niet aan de
wegcategorieën van Duurzaam Veilig. 50 km/uur is nu nog de
standaard, maar niet alle wegen zijn volgens de eisen van
Duurzaam Veilig ingericht en dat is niet bevorderlijk voor een
aangenaam stedelijk leven. In de toekomst wordt daarom
een aantal wegen afgewaardeerd naar 30 km/uur-zones. Dit
schept mogelijkheden voor aangepaste wegprofielen en
openbare ruimte waar de leefbaarheid centraal staat en de
verkeersfunctie een ondergeschikte rol heeft.
Het huidige fietsnet van Amstel-Stad is van matige kwaliteit en
het voetpadennet zelfs van slechte kwaliteit, zowel qua netwerk
als qua belevingswaarde. De mogelijkheden voor verbetering
liggen echter voor het oprapen. Bijvoorbeeld door ‘gaten’ in
routes aan te helen, door meer verbindingen in oost-west- en
noord-zuidrichting te maken, en door de belevingswaarde van
routes aan te pakken. Dat geldt met name voor hoofdroutes
als de Holterbergweg, die het gebied met de binnenstad
verbinden. Daarnaast liggen er voor voetgangers kansen door
het areaal voetgangersgebied uit te breiden, bijvoorbeeld in
Amstelkwartier fase 3 en ter hoogte van de ArenAPoort.
Bovengenoemde verbetering van netwerken op alle
schaalniveaus – van straat tot wijk – heeft tot doel om
duurzaam mobiliteitsgedrag te bevorderen. Bijvoorbeeld
met een trapsgewijs ‘oplopend aanbod’ van lopen, fietsen,
e-mobiliteit, openbaar vervoer en tot slot autodelen (Mobilityas-a-Service). Als de bijbehorende netwerken van deze reeks
al dicht bij de voordeur voorhanden zijn, wordt duurzaam
gedrag gestimuleerd.

_

Hubs. Volgens het nieuwe smart mobility concept
vervagen traditionele scheidslijnen tussen ov, auto en fiets
in de nabije toekomst. Eigendom van vervoersmiddelen
wordt minder belangrijk en deelconcepten schuiven naar
de voorgrond, waarbij digitalisering, ICT, social media en
zelfrijdende auto’s een steeds grotere rol spelen. In stedelijk
gebied zullen mensen per reis beslissen welke (combinaties
van) vervoermiddelen ze gaan gebruiken, ondersteund door
intelligente apps.
Vervoersknooppunten of ‘hubs’ zijn belangrijke plekken in dat
smart mobility concept, omdat daar de reizigers, meerdere
soorten ov, (deel)auto en fiets op één plek zijn samengebracht.
Op dit moment heeft Amstel-Stad al een beperkte hubfunctie.
Op de acht metrostations (op vier ervan stoppen ook treinen)
vinden overstapbewegingen plaats tussen fiets, metro en soms
bus of trein. In het centrale ArenA-gebied bevindt zich een
logistiek afhaalpunt voor pakketten.
In de toekomst liggen er nog legio kansen, vooral als de transformatie heeft geleid tot meer woningen en voorzieningen en
de nadruk ligt op langzaam, duurzaam en schoon verkeer. De
verknoping van vervoersstromen op en rondom ov-stations
zal toenemen en daarmee ook de behoefte en mogelijkheden
voor gerelateerde servicevoorzieningen. Het autogebruik zal
verminderen omdat de bereikbaarheid met openbaar vervoer
uitstekend is.
Buurthubs, elk met maximaal een radius van 500 meter
loopafstand, zullen de buurt ondersteunen in bijvoorbeeld
het autodelen en het snelladen van elektrische auto’s, als
pakketafhaalpunt, maar ook als ‘energiehub’. Autodelen
is vooral kansrijk in de centrale hoogstedelijke zones van
Amstel-Stad. Pakketafhaalpunten vragen om een fijnmazig
netwerk, waardoor deze waarschijnlijk in veel meer buurten
aangetroffen gaan worden.
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Voetgangers / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Voetgangers / potentie
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Fietsnetwerk / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Fietsnetwerk / potentie
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Openbaar Vervoer / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Openbaar Vervoer / potentie
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Snelheden / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Snelheden / potentie
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Hubs / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

hubs / potentie
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Casus Amstel-Stad

Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Mobiliteit, en vanuit de potentie van het gebied, zijn negen
prestatiedoelen gedefinieerd.

50

Fiets/wandelroutes
Dit prestatiedoel verwijst naar de routering, vormgeving en
circulaire materialisering van uiteenlopende typen routes.
Bijvoorbeeld hoogwaardige hoofdroutes met allerlei
faciliteiten onderweg, fiets- en wandelpaden in een buurt
en recreatieve natuurroutes.

OV-halte
Haltes van openbaar vervoer zijn er in uiteenlopende typen,
passend bij de setting van de omgeving en de ambitie van
het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld hoogwaardige haltes
van regionale snelbuslijnen (met faciliteiten), uitgebreide
overstaphaltes (tussen bus, tram en metro), standaard
bus- en -tramhaltes, of alternatief vormgegeven haltes die
passen bij een bijzondere locatie.

Auto-te-gast-inrichting
Dit prestatiedoel is gedefinieerd om op een intuïtiefheldere wijze duidelijk te maken dat wandelen,
fietsen, spelen en verblijven in de openbare ruimte
prioriteit hebben, en dat incidenteel (langzaam rijdend)
bestemmingsverkeer ‘als gast’ welkom is.

30

30 km-zone
Voor de maaiveldinrichting van een verblijfsgebied bestaat
een aparte categorie maatregelen die een straat tot een
30 km/uur-zone maken, wat door weggebruikers ook als
zodanig wordt ervaren.

50

50 km/uur
Dit prestatiedoel verwijst naar de maaiveldinrichting
van een straat met als een primaire functie de auto- en
busroute. Het snelverkeer neemt de grootste ruimte in,
fiets- en wandelzones zijn ondergeschikt.

Fietsenberging
Fietsen (en andere tweewielers) moeten op een
comfortabele en veilige manier kunnen worden gestald
voor korte of langere tijd. Dit kan variëren van eenvoudige
fietsnietjes tot multimodale parkeergebouwen met
gemotoriseerde hellingbaan, reparatieservice en
oplaadpunten.

Wibautstraat

Westerpark

Vinkenstraat, Zaandam

Hempontplein

Oplaadpunt
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen in de openbare
ruimte om elektrische auto’s, scooters, elektrische fietsen
en andere voertuigen te kunnen opladen. Bijvoorbeeld
(draadloze) oplaadpalen, voorzieningen aan gevels of
geïntegreerd in het wegdek.

Autodeelpunt
Autodelen begon ooit met een simpele paal bij een
gereserveerd parkeervak. Dat bestaat nog steeds, maar
er zijn ook ontwerpmaatregelen waarbij autodelen (car
sharing, Mobility-as-a-Service) nog gemakkelijker,
vanzelfsprekender en aantrekkelijker wordt gemaakt.
Bijvoorbeeld met speciaal vormgegeven parkeerplaatsen
op een zeer gunstige locatie of parkeerplaatsen
geïntegreerd met een publiek gebouw.
Zie ook hieronder bij Multimodale (parkeer)hub.

Multimodale (parkeer)hub
Hierbij gaat het om een publieke functie in de openbare
ruimte en/of in een gebouw die de overstap tussen
verschillende vervoersmodaliteiten gemakkelijk, snel en
aantrekkelijk maakt. Bijvoorbeeld een parkeerhuis met
dagelijkse voorzieningen (pakketafhaalpunt, winkels,
kinderopvang) en een comfortabele overstap op ov en
fiets. Of een ov-station met geïntegreerd autodeelpunt,
een logistieke hub tussen vrachtvervoer en (elektrische)
bestelbussen, een deelfietspunt op een metrohalte et cetera.

30
Telepoortboulevard

Balistraat

Spoorsingel, Heerlen

Sarphatistraat

In 2020 is er voor Amstel-Stad een Mobiliteitsonderzoek
uitgevoerd. Er zijn voor dit gebiedsthema nog geen
maatregelen en uitwerkingen uitgewerkt. Het overzicht
van prestatiedoelen naar maatregelen ontbreekt dan ook
bij dit gebiedsthema. Wel hebben de bovengenoemde
prestatiedoelen een belangrijke rol gespeeld in de
programmering van de vier voorbeeldstraatprofielen
in hoofdstuk 3.
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Casus Amstel-Stad

Materialen
/ Ruimtelijke opgaven

_

Circulair vastgoed en openbare ruimte

Huidige situatie
Nationaal en lokaal worden op dit moment in diverse politieke
akkoorden doelen vastgelegd om het gebruik van natuurlijke
hulpbronnen te verminderen. Voor 2030 is het doel om het
gebruik met 50% te verminderen, het doel voor 2050 is om
volledig circulair te zijn. Amsterdam heeft een aangescherpte
doelstelling en wil in 2020 65% van het huishoudelijk afval
scheiden in hoogwaardige bruikbare afvalstromen, in peiljaar
2014 was dit 27%. Daarnaast heeft de gemeente de Roadmap
Circulaire Gronduitgifte opgesteld om ook circulair bouwen te
stimuleren.
De nieuwbouw- en transformatieopgave voor Amstel-Stad leidt
in de nabije toekomst tot een hoog verbruik van grondstoffen
en materialen, zowel in gebouwen als in de openbare ruimte
en ondergrond. Die transformatie levert echter op haar beurt
ook een heleboel herbruikbare grondstoffen op. Tegenwoordig
bestaan er steeds meer technieken en producten die het
mogelijk maken om die grondstoffen en materialen op
circulaire wijze in te zetten. Bijvoorbeeld door het gebruiken
van gerecycled materiaal, of door sloopwijzen waarbij
materialen op hoogwaardige wijze teruggebracht worden
in de kringloop.

_

_

Afvalinzameling

Afvalwaterbehandeling

Amstel-Stad is daarnaast een bron van grondstoffen in de
vorm van afvalwater en huishoudelijk afval. In de transformatie
naar een hoogstedelijk gemengd woon-werkgebied nemen die
volumes sterk toe. De manier waarop tegen afval en rioolwater
wordt aangekeken, is aan het schuiven. Er ontstaat steeds meer
bewustwording dat deze afvalstromen in potentie waardevolle
materialen en stoffen bevatten. In plaats van ze te storten,
lozen of verbranden, zijn veel materialen en stoffen terug te
winnen voor hoogwaardig hergebruik. Via een trapsgewijs
proces kan het afval worden opgedeeld in waardevolle
componenten (cascadering). Dat vermindert niet alleen het
afvalprobleem, maar ook de milieubelasting die het winnen van
nieuwe grondstoffen met zich meebrengt. De transformatie van
Amstel-Stad biedt dus kansen om deze nieuwe denkwijze op
betekenisvolle schaal toe te passen.
Potentie
De ruimtelijke opgave voor het gebiedsthema Materialen bestaat
uit drie opgaven: het realiseren van circulair vastgoed en open
bare ruimte, een afvalinzameling en een afvalwaterbehandeling.

_

Circulair vastgoed en openbare ruimte. Afgelopen
twintig jaar zijn veel nieuwe circulaire producten op de markt
gekomen – ook voor hoogwaardige toepassingen – voor de
bouw en inrichting van de openbare ruimte. Amstel-Stad
heeft de potentie om in ruime mate van die producten gebruik
te maken. Circulariteit gaat in Amstel-Stad een grote rol
spelen. In het kader van de transformatie van het gebied zijn
recentelijk al enkele gebouwen gesloopt, maar hoogwaardig
hergebruik van onder meer het beton, staal, metselwerk is nog
niet geregeld. Dit gaat veranderen.
TNO heeft in 2019 een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid
sloopmateriaal die vrijkomt in Amstel-Stad in de periode
2018–2030 en naar hoe bouwmateriaal verdeeld kan worden
in de periode 2018–2050. In de transformatiegebieden komt
enerzijds veel materiaal vrij en is anderzijds ook weer veel
materiaal nodig voor de veranderingen en nieuwbouw.
Diverse straten worden volledig heringericht, waarbij
hergebruik van materialen hoog op de agenda komt te staan.
Ten noorden van De Nieuwe Kern en ten zuiden van het

AMC liggen volkstuinen en parkachtige zones waar veel
snoeiafval vrijkomt, dat goed bruikbaar is voor de productie
van biocomposieten. Biomassa uit het hele gebied kan
ook worden ingezet voor nieuwe ontwikkelingen, zoals een
vergistingsinstallatie in het Westerpark, waar groente- en
tuinafval wordt omgezet in energie.
Voor gebiedsontwikkeling wordt voor de openbare ruimte een
‘paspoort’ gemaakt dat op termijn hoogwaardig hergebruik van
materialen bevordert. Hiermee kunnen materiaalstromen goed
in beeld worden gebracht voor optimale cascadering. In de
aanbesteding en het afsluiten van onderhoudscontracten kan
een zogenaamd circulair verdienmodel bij de contractvorming
stimulans geven. Dit verdienmodel kan getrapt, van minder
naar meer, circulaire prikkels geven in de vorm van: lease,
terugkoop, verhuur en pay-per-use.

_

Afvalinzameling. In kantoorgebieden en bedrijven
terreinen wordt de afvalinzameling georganiseerd door
commerciële bedrijven. De gemeente Amsterdam is
verantwoordelijk voor de inzameling van het huishoudelijk
afval. Met de aankomende gebiedsontwikkeling wordt de
bouwdichtheid hoger, doordat er niet genoeg ruimte is voor
extra containers, temeer omdat er ook ruimte nodig is voor
waterberging en een goed ingerichte openbare ruimte. Daarom
wordt in de meest compacte delen van Amstel-Stad gedacht
aan de invoering van ondergronds afvaltransport (OAT),
waardoor de containers op straat kunnen vervallen. Het OAT
transporteert het afval vacuüm naar twee inzamelstations. Dit
is voldoende voor circa 5.500 huishoudens en zes ton afval per
jaar. Het aantal stadsdeelwerven, waar mensen zelf (grof)vuil
kunnen brengen, verandert. Een aantal blijft gehandhaafd en er
komen nieuwe bij. Een goed beleid voor afvalbeheer gedurende
evenementen is ook nodig.

_

Afvalwaterbehandeling. Zwart water (wc’s) en grijs
water (douche, keuken) worden nog op gangbare wijze uit
Amstel-Stad afgevoerd naar de RWZI Westpoort. Er wordt op
dit moment onderzoek gedaan naar een tracé om de RWZI in
Amstelveen te verbinden met de zuivering in Amsterdam-West
en Weesp. De RWZI Weesp ligt dichter bij Amstel III, waardoor
het afvalwater minder ver gepompt hoeft te worden en dit
scheelt energie. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit van de
Amstel, doordat RWZI Weesp een uitlaatpunt heeft in het IJ
(buiten de stad).
Rioolwater komt via het vuilwaterriool, transportriolen en
uiteindelijk de hoofdpersleiding aan in de RWZI. Hier wordt
het rioolwater gezuiverd en biogas en fosfaat teruggewonnen.
Amstel-Stad heeft de potentie om afvalwater in de toekomst
(voor een deel) op een meer duurzame en decentrale wijze
te behandelen en daarna alsnog af te voeren. Een kansrijke
mogelijkheid is bijvoorbeeld om de rioolgemalen, die verspreid
liggen over het gebied, aan te passen, zodat ze energie kunnen
terugwinnen in de vorm van biogas en/of warmte (riothermie).
Nieuwbouwwijk De Nieuwe Kern zou nog een stap verder
kunnen gaan met invoering van ‘nieuwe sanitatie’. Dan worden
grijs water en zwart water reeds vanaf de bron gescheiden
ingezameld en behandeld. In een nieuw te bouwen station aan
de rand van DNK kan afvalwater worden verzameld en lokaal
gescheiden van fosfaat. In het biomassastation kan ook
warmte worden teruggewonnen voor de verwarming van
DNK en biogas waarmee lokaal duurzame elektriciteit kan
worden opgewekt.
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Circulair vastgoed openbare ruimte / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Circulair vastgoed en openbare ruimte / potentie
Staal 2%
Overig 5,35%

Betonpuin 40,8%

Zand cement 6,77%

Metselwerkpuin 2,29%
Overig 3,07%
Staalrecycling 5,36%

Kalkzandsteen 16,9%

Beton 51,1%

Glasrecycling 1,66%
B-hout 1,15%

Mengpuin 45,7%

Baksteen 17,9%
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Potentieel nieuw circulair
gebouw

—
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composiet materiaal
—

Amstel-Stad, Amsterdam

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

0 100

500

1000		

2000
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Afvalinzameling / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Afvalinzameling / potentie

—
Afvalverzamelstation

Gemeentewerf

—
Ondergronds Afval
transportsysteem (OAT)

—
Afvalcontainer (aantal)
1-5

—
Potentiële gemeentewerf

—
5-10

—
Afstoten gemeentewerf

—
10-15

—
—
>15
—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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Afvalwaterbehandeling / Situatie 2020

Casus Amstel-Stad

Afvalwaterbehandeling / potentie

Eindgemaal

Variantenstudie hoofd
persleiding

—
Rioolgemaal

—
Hoofdpersleiding naar
RWZI West (bypass
functie)

—
Vuilwaterriool

—
Transportriolering naar
RWZI Weesp

—
Transportriolering
naar RWZI West
en Amstelveen

—
Decentrale zuivering

—
Hoofdpersleiding
—
Nieuwe sanitatie

—

—

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000

Amstel-Stad, Amsterdam
0 100

500

1000		

2000
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Casus Amstel-Stad

Materialen
Vanuit de ruimtelijke opgaven voor het gebiedsthema
Materialen, en vanuit de potentie van het gebied, zijn vier
prestatiedoelen gedefinieerd.

Amsterdam-Zuid

Grondstof uit afvalwater
Dit prestatiedoel verwijst naar maatregelen die afvalwater
op een centrale of decentrale plek verzamelen.
Op dergelijke plekken kunnen bruikbare stoffen zoals
fosfor, stikstof, biogas worden teruggewonnen.

Gescheiden afvalinzameling
Het apart inzamelen van afvalstromen (ook wel ‘waarde
stromen’ genoemd) van huishoudens, bedrijven en
biomassa uit de openbare ruimte krijgt hoge prioriteit.
Hoe selectiever en puurder die afvalstromen worden
ingezameld, hoe hoogwaardiger ze kunnen worden bewerkt
en weer in de kringloop gebracht.

Leidseplein

Beethovenplatz, Weimar

Asterweg

Marconistraat, Rotterdam

Hemonystraat

Johan van Hasseltkade

Inrichting openbare ruimte
De materialen voor de maaiveldinrichting en het daartoe
behorende straatmeubilair kunnen circulair. Daarbij wordt
niet alleen aandacht geschonken aan hergebruik van
materialen, maar worden ook kansen gecreëerd voor flora
en fauna, zoals een oeverbeschoeiing van wilgentenen.
Dit prestatiedoel verwijst naar een rijke verzameling
maatregelen.

Gebouwmaterialen
Dit laatste prestatiedoel verwijst naar de circulariteit van
gebouwmaterialen en beoogt het materiaalgebruik van en
voor een gebouw zo veel mogelijk via de kringlopen van de
Circulaire Economie (CE) te voeren.
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Prestatiedoelen

Casus Amstel-Stad

Maatregelen (zie Werkboek)

Materialen

Grondstof uit afvalwater

Gebied
Gebied//GE
GE
M-GE1
Chemicaliën
uit afvalwater
M-GE1		
Chemicaliën
uit afvalwater
M-GE2
Irrigatiewater
uit afvalwater
M-GE2		
Irrigatiewater
uit afvalwater
M-GE3
Slib en
asen
uitas
afvalwater
M-GE3		
Slib
uit afvalwater
M-GE4
Hergebruik
grond
M-GE4		
Hergebruik
grond

Grondstof uit afvalwater

Gescheiden afvalinzameling

_ Circulair vastgoed
Gescheiden afvalinzameling
en openbare ruimte
_	Afvalinzameling
Inrichting openbare ruimte
_	Afvalwaterbehandeling

Network
Netwerk// NE
NE
M-NE1
Verhard
wegdek
materiaal
M-NE1		
Verhard
wegdek
materiaal
M-NE2
Waterdoorlatend
wegdek
materiaal
M-NE2		
Waterdoorlatend
wegdek
materiaal
Verhard
(wegdek)elementen
materiaal
M-NE3
M-NE3 		
Verhard (wegdek)elementen
materiaal
M-NE4
Wegdek
fundering
M-NE4		
Wegdek
fundering
M-NE5
Grondsubstraat
voor groenbeheer
M-NE5		
Grondsubstraat
voor groenbeheer
M-NE6
Oeverbeschoeing
M-NE6		
Oeverbeschoeiing
M-NE7
Kantopsluiting
M-NE7		
Kantopsluiting
M-NE8
Leidingen
M-NE8 		
Leidingen
M-NE9
Kolk Kolk
en drain
M-NE9 		
en drain

Inrichting openbare ruimte

Gebouwmaterialen

Openbare
Openbareruimte
ruimte//OR
OR
M-OR1
Straatmeubilair
M-OR1		 Straatmeubilair
M-OR2
Constructie-element
M-OR2		
Constructie-element
M-OR3
bouwplaats
M-OR3		Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsmaatregelen
bouwplaats

Gebouwmaterialen
Gebouw
Gebouw// GB
GB
M-GB1
Gebouwschil
gevelmateriaal
M-GB1		
Gebouwschil
dakbedekking
M-GB2
Gebouwschil
dakbedekking
M-GB2		
Gebouwschil
gevelmateriaal
M-GB3
Gebouwschil
hemelwaterafvoer
M-GB3		
Gebouwschil
hemelwaterafvoer
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Bijschrift

Buitenveldert

Casus Amstel-Stad

Jodenbreestraat

Westpoort

IJburglaan

Jan van Schaffelaarplantsoen

Weteringschans

Bijschrift

Van Hallstraat

Spaklerweg

Europaboulevard

Jan van Schaffelaarplantsoen

Waterloop

Wibautstraat

50
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Casus Amstel-Stad

30
Centraal Station

Hoek Barbara Strozzilaan/Antonio Vivaldistraat

Amsterdam-Zuid

Plantage Middenlaan

Bijschrift

30

Bellamyplein

50
Wibautstraat

Stationsplein, Beverwijk

Erasmusgracht ter hoogte van Joos Banckersweg

Westerpark

Carrer de la Ciutat de Granada, Barcelona
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Weesperzijde

Lansingpad, Zoetermeer

Diemerzeedijk

Casus Amstel-Stad

Westerpark

Gartenstrasse, Freiburg

Ookmeerweg

Paula-Modersohn-Platz, Freiburg

Porta Nuova, Milaan

30
Frederiksplein

Naturbad, Riehen

Bertoldstrasse, Freiburg
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Bijschrift

Amager Bakke, Kopenhagen

Casus Amstel-Stad

Bijschrift

Piazza Leonardo da Vinci, Milaan

Boelelaan

Unterer Rieselfeldgraben, Freiburg

Werderstrasse, Pforzheim

Rieselfeldallee, Freiburg

Staringplein

Munzingerstrasse, Freiburg

Langer Anger, Heidelberg

Max-Josef-Metzer-Strasse, Freiburg

Kooiplein, Leiden

Stavangerweg
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Casus Amstel-Stad

+-

Van den Broekweg, Delft

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Beethovenplein

Park 2020, Hoofddorp

Cabralstraat

Johanna-Kohlund-Strasse, Freiburg

Darwinplantsoen

Vaartkom, Leuven

Schagerlaan

Prinses Irenestraat

Oosterdok

Brink, Betondorp

Ogrody Biblioteki, Warschau
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Casus Amstel-Stad

Bijschrift

Bijschrift

Bijschrift

Sarphatistraat

Am Inselpark, Hamburg

Gustav Mahlerplein

Korte Papaverweg

Murmanskgade, Kopenhagen

Margarethenhöhe, Essen

Almere

Schaffhauserrheinweg, Bazel

Curaçaostraat

Amsterdam

Wiltzanghlaan

30
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Casus Amstel-Stad

30
Bijschrift

Bijschrift

Dettifossstraat, Almere

Station Bilthoven

Margarethenhöhe, Essen

Joris van den Berghweg

Kastrupstraat

Station Noord

Bijschrift

Oosterpark

São Paulo

Westerpark

50
Hoek Tilanusstraat/Wibautstraat

Harkstraat
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Casus Amstel-Stad

Plac Grabowski, Warschau

Boelelaan

Bijschrift

Orlyplein

Centraal Station

D.L Huidigstraat

WKO bij glastuinbouw

Bijschrift

Amsterdam-Zuid

Bellamyplein

Eendrachtspark

Europaboulevard

Jan van Schaffelaarplantsoen

Amsterdam Bijlmer Arena

Bijschrift
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Casus Amstel-Stad

3

Programmeren
straatprofielen

De publicatie richt zich op een duurzame inrichting van de
openbare ruimte en ondergrond. De daartoe ontwikkelde nieuwe
integrale werkwijze voor het inrichten van de openbare ruimte is
uitgebreid aan de orde geweest in hoofdstuk 1-5. Om die aanpak
in de praktijk te zien en nader toe te lichten, worden in dit
hoofdstuk voorbeelden getoond aan de hand van vier
verschillende typen straatprofielen in Amstel-Stad.

Straat X

Holterbergweg

Hoogoorddreef
Hogehilweg

Voorbereidende stappen
Voordat een openbare-ruimteontwerper met het programmeren
van straatprofielen kan beginnen, moet het plangebied worden
bepaald en opdrachtgever en team samengesteld. Aan de basis
van de strategie voor een gebied ligt het actuele stedelijk en
landelijk beleid. Dit wordt concreet gemaakt door onderzoek
aan de hand van zeven gebiedsoverstijgende thema’s. Voor elk
gebiedsthema worden vervolgens de ruimtelijke opgaven in
kaarten opgetekend, zowel van de huidige situatie als van de
potentie in de nabije toekomst. Aan de hand van de analyses
van huidige en potentiële kaarten worden ambities voor het
gehele gebied vastgesteld met behulp van Ambitieweb. Per
onderliggend project of gebiedsontwikkeling krijgen steeds
twee ambities de hoogste prioriteit om zo beter te focussen.
Op deze manier ligt er per type straat een eigen Ambitieweb.
Vanuit de vastgestelde ambities uit de Ambitiewebben kan
het ontwerpteam per gebiedsthema gemakkelijk de nodige
prestatiedoelen selecteren. Deze prestatiedoelen worden als
modules ingezet voor het programmeren van een straat of
plein, nog niet gehinderd door onderliggende details (maat
regelen en uitwerkingen). Dat maakt het mogelijk om eerst op
abstract niveau met prestatiedoelen te schuiven en te kijken
waar doelen elkaar misschien in de weg zitten of juist versterken.
Zodra de prestatiedoelen ongeveer zijn vastgelegd, kan de
ontwerper het profiel van een straat of plein verder program
meren met daaruit voortvloeiende maatregelen en uitwerkingen.
Als een straat erg lang is, moeten er soms meerdere profielen
voor worden gemaakt, zeker als de straat gaandeweg van
karakter of breedte verandert. Het geprogrammeerde
straatprofiel fungeert als kader voor het definitieve straat
ontwerp dat door de technische dienst wordt gemaakt.
Ontwerpatelier
Het bepalen van de maatregelen (en hun uitwerkingen) en
vervolgens het inpassen in het profiel voor een straat is een
creatief proces dat zich het beste in ontwerpateliers laat
voltrekken, met een multidisciplinair team aan tafel. In dat proces
beweegt het ontwerpteam zich in een iteratief proces tussen de
ruimtelijke opgaven en relevante prestatiedoelen aan de ene kant
en aan de andere kant een catalogus van mogelijke maatregelen
en verdere uitwerkingen zoals beschreven in het Werkboek.
Het programmeren van een straatprofiel in een compacte
stedelijke omgeving is een complexe zoektocht, omdat er tal van
afhankelijkheden (of tegenstrijdigheden) optreden tussen
uiteenlopende gebiedsthema’s en ruimtelijke functies op een
plek. Die meervoudige functiebenadering geeft een extra
dimensie aan het programmeren. In moeilijke situaties worden
voor een straatprofiel dan ook eerst meerdere varianten gemaakt
om te kunnen afwegen welke combinaties van prestatiedoelen
en latere uitwerkingen integraal zijn en het meest voldoen.
Ontwerpstappen onlosmakelijk verbonden met elkaar
Het iteratieve proces is een noodzakelijke stap. Alleen werken
met een catalogus van maatregelen zou een stuurloos ontwerp
proces teweegbrengen, omdat doel en richting (strategie voor
een gebied, de ruimtelijke opgaven, het Ambitieweb en de

prestatiedoelen) ontbreken, die juist helpen om een passende
selectie te maken. Anderzijds zou alleen een strategie of een
set van prestatiedoelen evenmin resultaat opleveren, omdat in
dat geval een hele kennisbank aan concrete maatregelen en
verdere uitwerkingen zou ontbreken. De ruimtelijke opgaven,
de prestatiedoelen en de catalogus van maatregelen zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Profielen vier voorbeeldstraten
De voorbeeldstraten illustreren hoe een globale ontwikkel
strategie zich vertaalt naar een specifieke opgave voor een
straat in Amstel-Stad en vervolgens resulteert in een integraal
en duurzaam straatprofiel, zowel op maaiveld als in de
ondergrond. Er zijn vier straten gekozen die model staan voor
uiteenlopende situaties:
–
–
–
–

Holterbergweg: een hoofdontsluitingsweg (50 km/uur);
Hogehilweg: een buurtstraat (30 km/uur) in een compacte
stedelijke setting;
Hoogoorddreef: een autoweg (50 km/uur) met
busverbinding in een hoogstedelijke omgeving;
‘Straat X’: een buurtstraat (30 km/uur) in een compacte
laagbouw/middelhoogbouwbuurt van de toekomstige wijk
De Nieuwe Kern.

Deze voorbeeldstraten laten veelvoorkomende ruimtelijke
opgaven aan de orde komen, met een selectie aan voorgestelde
oplossingen. Voor een korte straat is één profiel voldoende om
daarmee een definitief ontwerp te maken, voor lange straten
zijn vaak meerdere profielen nodig. De Holterbergweg en de
Hoogoorddreef laten goed zien hoe een onderweg veranderend
wegprofiel kan resulteren in een meeveranderende inrichting
van maaiveld en kabels en leidingen. In de bespreking daarvan
worden meerdere secties (dwarsdoorsnedes) getoond, maar
slechts één sectie in detail uitgewerkt. De Hogehilweg en
‘straat X’ laten zien dat voor dergelijke straten één geprogram
meerd profiel voldoet, maar dat er binnen dat profiel meerdere
varianten van oplossingen zijn.
Leeswijzer per voorbeeldstraat
Het eerste overzicht vertelt globaal iets over de huidige situatie
en de specifieke problemen en doelen van de straat. De tekst
wordt geïllustreerd met een plattegrond van Amstel-Stad waar
de straat zich in het gebied bevindt. Naast de situatie staan
alle profieldoorsneden van de toekomstige straat, dat kan er
één, maar het kunnen er ook meerdere zijn. Tevens wordt bij de
tekst het Ambitieweb ‘huidig’ en ‘potentieel’ getoond. Als
laatste in het overzicht staan de voor de straat geselecteerde
prestatiedoelen.
Het volgende overzicht toont rechts op schaal het gekozen
integrale profiel van de straat, waarin de uitwerkingen van alle
zeven gebiedsthema’s, voor zover mogelijk en relevant, hun
plek hebben gekregen. Rechts daarvan de toelichtende tekst.
Onder het profiel staan in de ondergrond alle kabels en leidingen
ingetekend, met hun dimensies en onderlinge afstanden. De
laag daarboven toont specifiek het watersysteem in de onder
grond. In het integrale profiel wordt de complete straatinrichting
weergegeven. De ‘zwevende’ elementen daarboven zijn mogelijke
uitwerkingen waaruit een keuze kan worden gemaakt voor de
maaiveldinrichting, zoals parkeervakken, groen, fietsnietjes en
afvalinwerpzuilen. Bij de aanliggende gebouwen worden tot
slot opties getoond van ondersteunende maatregelen in de
private ruimte, bijvoorbeeld aan gevels en op de daken.
In het laatste overzicht wordt het gekozen profiel uitgesplitst in
zeven uitsneden, om zichtbaar te maken hoe per gebiedsthema
de uitwerkingen hun plek in het gekozen profiel hebben
gekregen. Rechts daarvan is er per uitsnede een korte
toelichting. Daarnaast staat een grafische voorstelling van
de nieuwe straat.
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Kabels & Leidingen
Elektra (E)
Telecom (T)/ Data
Drinkwater

Casus Amstel-Stad

Uitleg opbouw profiel

Prestatiedoelen

Alternatieve uitwerkingen

Schaduwelement

Suggesties voor uitwerkingen
op/aan gebouwen

Warmtenet-Koudenet
Vuilwaterafvoer (DWA)

Fauna (zie Werkboek)

Persriolering (DWA)

Lage warmte-uitstraling
Verdamping
Luchtdoorstroming

Eigenschappen bomen (zie legenda)

Hemelwaterafvoer (HWA)

Uitwerkingen geprogrammeerd in het maaiveld

OAT

Maaiveld

Gas

I

Infrastructuur

Bodemopbouw

Profielvariant

Oplaadpunt elektrische energie
Telecomverbinding (Internet, telefoon, tv)

Toelichting op watersysteem

Elektriciteit

Recreatief groen en water
Gezond oppervlaktewater
Seizoensberging
Lokale infiltratie
Afvoeren
Lokale opslag

Warmte/koude

Toelichting op K&L

Toilet
Sproeier

Hergebruik
Rainproof gebouw

Wasmachine

Ecologische verbinding

OAT-afvalsysteem

II
Ecologische inrichting maaiveld

Bezonning
Nummers: volgorde afhandeling regenwater
kleur: waterkwaliteit (zie legenda)

8 uur per dag
6 uur per dag
4 uur per dag

Maten: afstand tussen K&L
Ø: diameter leidingen (zie legenda)

2 uur per dag

Ecologische gebruikswaarde
Ecologisch gebouw
Warmtebron
Koudebron

Bodemopbouw

Opslag elektriciteit

Fluctuatie

+-

Opslag warmte

Grondwater

Windenergie

Zand fijn categorie
Klei

Zonne-energie

Veen
Biomassa

Zand midden categorie

Inzamelstation
Waterafvoer systeem
Richting neerslag

Neerslagverwerking

Lage intensiteit neerslag

Matig

Gematige intensiteit neerslag

1

Waterberging op daken + first flush

Hoge intensiteit neerslag

2

Geveltuinen + wadi

Extreme intensiteit neerslag

3

Slokop + HWA

Waterloop

4

Overstroming (regenwater)

Compacte leidingaanleg

Waterkwaliteit
Laag

Leidingen in mantelconstructie
Gebouwintegratie K&L
Fiets/wandelroutes
OV-halte

Infiltratie
Auto-te-gast-inrichting
Flora en Fauna

30km zone

30

50km zone

50

Bomen die de concentraties van elementen in de lucht verlagen

Fijnstof PM 10

Fietsenberging

Stikstofoxiden NO + NO2
Ozon O3
Emissie van vluchtige organische stoffen

Oplaadpunt
Autodeelpunt
Multimodale (parkeer)hub

emissieniveau
niet meetbaar
ozonconcentratie effectief doen dalen in de stad
ozonconcentratie effectief doen stijgen in de stad
veel stikstofdioxide absorberen en hier niet gevoelig voor zijn
effectiviteit van bomen om de concentraties van elementen te verlagen

Grondstof uit afvalwater
Gescheiden afvalinzameling
Inrichting openbare ruimte
Gebouwmaterialen
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Holterbergweg

A

/ Gebiedontsluitingsweg,
hoofdnet van Amstel-Stad

A

B

Situatie en ambities
De brede Holterbergweg (2x2 rijstroken) vormt samen met
de Spaklerweg en Muntbergweg de hoofdverkeersontsluiting
van Amstel-Stad. Het is een zes kilometer lange verkeersader
zonder verblijfskwaliteit. Over de gehele lengte verspringt de
weg regelmatig van profiel door wisselende breedten van de
rijbaan en groenstroken, aanliggende bebouwing of waterlopen,
en al dan niet aanwezige langzaam-verkeerroutes. De weg gaat
deels door onbebouwd terrein en deels door gebieden met
kantoren en bedrijfspanden. Langs sommige stukken liggen
smalle trottoirs, die verderop weer ontbreken.

B

C
D
E

Vanwege de transformatie van Amstel-Stad moet het kabelen leidingenpakket onder de Holterbergweg opnieuw worden
ingericht, temeer omdat er extra hoofdkabels en -leidingen bij
komen. Daarnaast wordt het belangrijk gevonden dat de weg
meer verblijfskwaliteit biedt, waardoor mensen er ook graag
fietsen of wandelen. In het centrumgebied moet de weg het
karakter krijgen van een boulevard te midden van levendige
stedelijke functies. Omwille van de waterhuishouding wordt het
water langs de weg opgewaardeerd tot een primaire watergang,
wat ook positief kan bijdragen aan de leefbaarheid. De weg
blijft onderdeel van het Plusnet Auto.

C

Samenvattende weergave van het voorgestelde
straatprofiel ter hoogte van dwarssecties A t/m E,
met helemaal onderaan het huidige profiel.
De omkaderde doorsnede C wordt op de volgende
pagina’s in detail besproken.

Het Ambitieweb laat zien dat de lat voor de Holterbergweg op
dit moment nog niet erg hoog ligt, met alleen een uitschieter
naar mobiliteit. Voor de toekomst slaat de grafiek op alle
thema’s minimaal uit naar medium, met topambities voor water
en mobiliteit. Deze ambities en de ruimtelijke opgaven voor
deze wijk hebben prestatiedoelen opgeleverd, die in de marge
van de pagina staan afgebeeld.

D

Granuliet

E

/ Ambitieweb
Huidige situatie

Ambitie
Ambitie web

Huidige situatie web

huidig
Energie

Energie
Vestigingsklimaat

Vestigingsklimaat

Materialen

Investeringen

Water

Mobiliteit

Bodem & Ondergrond

Sociale relevantie

Flora & Fauna

Leefmilieu

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

(C)
Materialen

Investeringen

Water

Mobiliteit

Bodem & Ondergrond

Sociale relevantie

Flora & Fauna

Leefmilieu

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

50
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Schaduwelement
Lage warmte-uitstraling
Verdamping

Recreatief groen en water
Gezond oppervlaktewater

Afvoeren
Lokale opslag

Rainproof gebouw
Ecologische verbinding
Ecologische inrichting maaiveld
Ecologische gebruikswaarde
Ecologisch gebouw
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Algemene kenmerken profiel (sectie C)
Voor de lange Holterbergweg zijn vijf dwarssecties A t/m E
uitgewerkt. De genoemde opgaven en prestatiedoelen hebben
per dwarssectie geresulteerd in een ontwerp voor de openbare
ruimte dat past bij de lokale situatie. De hier getoonde
sectie C bevindt zich in het ArenAPoort-gebied en is heel
representatief voor alle mogelijke oplossingen in, onder en aan
de Holterbergweg, zoals de boulevard, de primaire watergang
en de busbaan.
De Holterbergweg valt onder een 50 km/uur-regime en behoudt
een profiel van 2x2 rijstroken, met een busbaan en vrijliggende
fietspaden. Een brede servicestrook biedt afwisselend plaats
voor een bushalte, een uitvoegstrook en bomen. Rechts zijn
de gevels van de toekomstige bebouwing ingetekend, aan een
brede boulevard met bomen. De huidige waterloop wordt wat
opgeschoven en verzwaard tot een primaire watergang. Lange
bomenrijen geven het profiel van de weg meer karakter en
continuïteit, bieden schaduw en verbeteren de luchtkwaliteit.
De relatief brede groenstrook, watergang en wadi’s dienen
niet alleen waterhuishoudkundige doelen, maar de natuurlijke
inrichting verzacht ook het harde karakter van de weg als
verkeersader.
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25

In het algemeen biedt de Holterbergweg alleen ruimte
voor hoofd/transportkabels en -leidingen (niet voor
distributieleidingen), die deels in grote mantelbuizen komen te
liggen. Ontwikkelaars van de omliggende bebouwing worden
gestimuleerd om blauw-groene daken te realiseren en, via
vroegtijdig overleg, afvalinwerpzuilen (OAT) in de gebouwen te
plaatsen, waardoor de openbare ruimte extra wordt ontlast.
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Leefmilieu
Het huidige straatbeeld wordt nog gedomineerd
door intensief verkeer en een sobere inrichting
met verharding en weinig bomen. Daardoor
ontbeert de weg (positieve) identiteit en kan
de route in de zomer erg heet worden. Het
nieuw voorgestelde profiel biedt mogelijkheden
om de weg een positieve identiteit te geven,
het hitte-eilandeffect te verminderen, en een
gezonder leefmilieu te creëren. Vier rijen bomen
begeleiden de Holterbergweg over de hele
lengte. De gekozen boomsoorten tolereren hoge
grondwaterniveaus en krijgen op den duur hoge
dichte kronen die veel schaduw werpen. Ook
langs de waterloop worden aan weerszijden (in
Bullewijk alleen aan de oostkant) bomen geplant,
die schaduw en kwaliteit bieden voor fietsers en
wandelaars (Schaduwdoek/boom aan oever/LNE1-3). Op de boulevard staan ook bomen, qua
soort en maat passend bij de plek. Waar nodig
bieden aanvullende water- en groenelementen
(Mast vergroenen/L-OR3-1, Watermuur/L-OR3-5,
Fontein/L-OR3-7) extra verkoeling.
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Flora & Fauna

Ter hoogte van sectie C wordt de watergang
naast de weg verbreed en 500 meter langer
gemaakt, tot in de Muntbergwegbuurt. De
waterhuishoudkundige functie van de watergang
wordt verzwaard. De verbrede primaire
watergang drukt de grondwaterspiegel omlaag
(Grondwateropbolling verlagen/W-GE3-4),
is groot genoeg om regenwater van de wijk
te bufferen in droge of natte perioden, en
fungeert ook als verbinding naar watersystemen
buiten de wijk. De watergang krijgt aan één
kant een natuurlijke oever en aan de andere
zijde een verticale doorlaatbare schanskorf,
zodat beide oevers mogelijkheden bieden voor
waterinfiltratie en flora en fauna. Regenwater
van de weg wordt eerst door beplanting gefilterd
voordat het in de watergang loopt. Mossels
aan drijvende helofyteneilanden zuiveren
het water van de watergang. Aan nieuwbouw
langs de weg wordt voorgeschreven om groene
daken of waterdaken aan te leggen, om de
waterafvoer te kunnen beheersen bij hevige
regenval. Twee groenstroken langs de weg zijn
zo gedimensioneerd dat ze naast bomen ook
wadi’s kunnen herbergen en op die manier veel
regenwater kunnen laten infiltreren.

Flora & Fauna
De lange route van Spaklerweg-HolterbergwegMuntbergweg biedt kansen om de groenstructuur
in Amstel-Stad een stevige impuls te geven.
Met de aanplant van robuust en opvallend groen
(in de vorm van hoge en lage bomen, heesters
en planten) langs de Holterbergweg krijgt de
verkeersader een eigen karakter en een positieve
uitstraling. Het groen langs de weg biedt
kansen om hier een sterke ecologische corridor
van te maken, bijvoorbeeld doordat bomen en
heesters een bron kunnen zijn van nectar en
pollen voor insecten. Ook de watergang krijgt
ecologische waarde met de zachte oever, open
schanskorf en helofyten (Ecologische oever/FNE4-1). Al deze maatregelen samen bieden
tal van mogelijkheden voor kleine zoogdieren,
waterorganismen, insecten en vogels om daar
te leven of de weg als verbinding met andere
leefgemeenschappen te gebruiken.
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Mobiliteit
M-NE7 - Kantopsluiting

M-GE4 - Hergebruik grond

M-NE1 - Verhard wegdek materiaal

M-NE6 - Oeverbeschoeing

M-NE8 - Leidingen
M-NE9 - Kolk en drain
M-NE5 - Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE3 - Verhard (wegdek) elementen materiaal

Materialen

M-OR1 - Straatmeubilair
M-NE4 - Wegdek fundering
M-GE2 - Irrigatiewater uit afvalwater
M-GB2 - Gebouwschil gevelmateriaal

De Holterbergweg is ook een belangrijke
‘verkeersader’ voor de energievoorziening
van Amstel-Stad. Onder de weg liggen
diverse transportkabels en -leidingen
voor elektriciteit, gas en warmte, die veel
ruimte innemen. Bovengronds zijn er onder
andere een onderstation (elektriciteit),
een warmteoverdrachtstation en meerdere
traforuimten te vinden. Met de toenemende
verstedelijking van het gebied, en de groei
van het aantal datacenters, moeten ook
de energie-infrastructuur en het aantal
distributiepunten worden vergroot. Daarnaast
is lokale elektriciteitsopslag (Buurtbatterij/EOR2-2) wenselijk om pieken in vraag en aanbod
tijdelijk op te vangen. Nieuwe distributiepunten
en energieopslaglocaties worden zo mogelijk
in bestaande traforuimten of meterkasten
geplaatst. Bestaande en toekomstige gebouwen
bieden veel ruimte op gevels en daken voor
het opwekken van energie, bijvoorbeeld

Casus Amstel-Stad

met zonnepanelen of kleine windturbines
(Combinatie zonne- en windenergie/E-GB1-3).
Eigenaren van datacenters worden gestimuleerd
om hun restwarmte ter beschikking te stellen
voor lagetemperatuur-warmtelevering. Onder
het kopje Bodem & Ondergrond wordt dieper
ingegaan op de wijze waarop de (extra) energie
kabels en -leidingen in de nieuwe situatie onder
de weg kunnen worden georganiseerd, zodanig
dat er ook ruimte blijft voor bomen en water.

Bodem & Ondergrond
Onder de Holterbergweg liggen
hoofdtransportleidingen voor stadswarmte,
drinkwater, aardgas, elektriciteit en riolering, en
landelijke datakabels. De ondergrond is hier nu
al ‘vol’, terwijl er nog meer leidingen bij moeten
komen om alle nieuwbouw in het gebied in de
toekomst te kunnen bedienen. Het compleet
op de schop nemen van de weg is sowieso
wenselijk, want de fundering ervan vertoont veel
mankementen. Het herbergen van alle nieuwe
kabels en leidingen, en tegelijkertijd ruimte
vrijspelen voor bomen en een waterloop is een
flinke opgave. Om dat op te lossen wordt een
masterplan ondergrond voor de Holterbergweg
opgesteld, met nieuwe indelingsvoorstellen
en methoden om ruimte te winnen. Een
effectieve ingreep is bijvoorbeeld om hier alleen
transportkabels/leidingen toe te staan, waarbij
distributiekabels/leidingen voor de gebouwen
aan de weg verhuizen naar de parallelstraten
aan de achterkant.
Daarnaast worden kabels en leidingen onder
de weg compact bij elkaar gelegd en waar
mogelijk gecombineerd met bomen. Ook
boven op bestaande leidingen worden bomen
geplant. Zijn die leidingen aan het eind van hun
levensduur, dan worden de nieuwe leidingen
op een andere plek gelegd. De oude leidingen

worden pas verwijderd als de bomen erboven
worden verwijderd of verplaatst. Voor data
en elektriciteit wordt gebruik gemaakt van
grote kabelkokers (Kabelkoker/B-OR3-1).
Transportleidingen liggen op een fundering
(Onderheid transportleiding/B-NE1-5). Het
bestaande persriool en het hemelwaterriool
blijven liggen en worden hergebruikt.
Bij de aanpak wordt ‘werk-met-werk’ gemaakt:
de verbetering van de wegfundering, de nieuwe
indeling van kabels en leidingen, en de nieuwe
maaiveldinrichting gebeuren niet los van elkaar.

Mobiliteit
Het voorgestelde maaiveldontwerp voor deze
hoofdverkeersader handhaaft de functie voor
het autoverkeer, maar biedt een aantrekkelijker
fietsroute en uitbreiding van de vrije busbanen.
Het profiel van dwarssectie C laat zien dat de
weg twee sferen krijgt. De linkerkant wordt
gedomineerd door snelverkeer (50 km/uur) op 2x2
rijstroken. Handhaving van de maximumsnelheid
wordt bevorderd door rijstroken iets smaller
(6,5 meter) aan te leggen dan normaal (7
meter). Aparte busbanen, met haltes in de
groene servicestrook, zorgen voor een vlotte
doorstroming en een betere reiservaring. De
rechterkant van het profiel toont een rustiger
sfeer van fietsen, wandelen en verblijf.
De boulevard wordt als shared space voor
voetgangers en fietsers ingericht. De nieuwe
situering van de hoofdfietsroute, omzoomd
door bomen en langs een groene waterloop, zal
de fietservaring hier aanmerkelijk verbeteren.
Overigens is de voorgestelde plek van busbanen
nog niet definitief. Op basis van nieuwe
verkeersstudies is het denkbaar om de busbanen
(in twee richtingen) te situeren, waar nu de brede
groen/servicestrook ligt, en de groenstrook te
verplaatsen.

Holterbergweg

Materialen
De ingrijpende herprofilering van de
Holterbergweg biedt interessante kansen voor
circulaire materialen en technieken. Vrijkomend
asfalt en klinkers kunnen bijvoorbeeld worden
hergebruikt in andere infraprojecten en de
ontgraven grond kan worden toegepast bij
maaiveldverhogingen in De Nieuwe Kern of
andere projecten (Ophoog- en aanvulgrond
uit de regio/M-GE4-1). Ook de schanskorven
van de watergang kunnen met hergebruikt
puin worden gevuld (Grind van bestratingbouwafval/M-NE4-2). Daarnaast is het denkbaar
om oud plastic toe te passen in nieuwe leidingen
(Afvalwaterleidingen van gebruikt plastic/MNE8-1 ). Voor allerhande maaiveldelementen
zoals bruggen over de watergang, trottoirs,
kolken en drains, kantopsluitingen,
straatmeubilair en helofyteneilanden (Groene
drijvende platforms van gebruikt plastic/MOR1-3) bestaan diverse producten van
hergebruikte materialen en composieten.
Nieuw te leggen asfalt gaat langer mee (hogere
viscositeit) door de bitumen deels te vervangen
door gebruikt toiletpapier (Celluloseafval
als additief in nieuw asfalt/M-NE1-8). In
trottoirtegels kan het milieubelastende
cement worden vervangen door biopolymeren,
bijvoorbeeld op basis van Olifantsgras (beton
tegel composiet met plantenvezels/M-NE3-2).
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Hogehilweg
/ Buurtstraat, leefomgeving
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Situatie en ambities
De Hogehilweg is op dit moment een 50 km/uur-weg,
onopvallend, met aan weerszijden kantoorpanden, die
in oost-westrichting door Bullewijk loopt. Volgens de
transformatieplannen wordt dit in de toekomst een compactstedelijke buurtstraat met een complexe mix van bedrijven
en woningen. Goede leefbaarheid met een aangepast
snelheidsregime wordt in deze straat dan ook een belangrijke
opgave, met name wat betreft de aspecten verkeer, groen
en hittestress. Daarnaast moet er in deze hoogstedelijke
omgeving ruimte in de straat worden gevonden voor een
groeiend pakket kabels en leidingen, wat op gespannen voet
staat met de wens van een groene straat met bomen. Daarom
is een innovatieve organisatie van leidingwerk gewenst, die om
een uitwerking van meerdere varianten vraagt.

A

I

II

Het Ambitieweb geeft aan dat de ambitie op dit moment voor
alle thema’s als ‘medium’ kan worden getypeerd. Voor de
toekomst geeft de grafiek voor alle thema’s minimaal ‘hoog’
aan, met bovengemiddelde prestaties voor de thema’s Bodem
& Ondergrond en Ruimtelijke kwaliteit. De ambities en de
ruimtelijke opgaven voor deze wijk hebben prestatiedoelen
opgeleverd, die in de marge van deze pagina staan afgebeeld.

Samenvattende weergave van het voorgestelde
straatprofiel, met de drie varianten I, II en III voor
de organisatie van de bodem en ondergrond.
Variant I is vooralsnog de voorkeursconfiguratie.
Het straatprofiel wordt op de volgende pagina’s in
detail besproken.
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Variant I
• In de straat zelf liggen alleen distributieleidingen.
De transportkabels en -leidingen liggen in lussen
rond de buurt.
• Inwerpzuilen voor ondiepe afvaltransportleiding (OAT)
en distributiekabels liggen achter de gevels van (nieuwe)
gebouwen.
• De drinkwaterdistributieleiding ligt onder de geveltuinen.
• Er liggen alleen buizen voor lagetemperatuurwarmtelevering (onder de trottoirs).
• Veel ruimte voor boomwortels en weinig opbrekingen,
dus groen kan zich volwaardig ontwikkelen.
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Variant II
• In de straat liggen alleen transportleidingen, ze liggen
verticaal (ook riool en stadswarmte) boven elkaar.
• Distributiekabels/leidingen liggen in integrale
leidingtunnels achter de gevels van gebouwen in de
parkeerkelders. Ook OAT-inwerpzuilen bevinden zich
in de gebouwen.
• In de straat liggen buizen voor zowel lage- als
hogetemperatuur-warmtelevering.
• Veel ruimte voor boomwortels en weinig opbrekingen,
dus groen kan zich volwaardig ontwikkelen.
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Variant III
• Alle kabels en leidingen (distributie en transport) liggen
in de openbare ruimte.
• Ook inwerpzuilen voor OAT liggen in de openbare ruimte.
• De drinkwaterdistributieleiding ligt onder de geveltuinen.
• Er liggen alleen buizen voor lagetemperatuurwarmtelevering (onder de trottoirs).
• Onder de wadi ligt een mantelbuis voor transportkabels.
• Om het aantal buizen te beperken, ligt in deze variant geen
hemelwaterafvoer in de straat, dus alle regenwater moet
op daken, in geveltuinen en in de wadi worden geborgen.
• In deze variant is er minder ruimte voor boomwortels
en is het mogelijk dat door constructiewerkzaamheden
de wortels worden aangetast. Het groen kan zich niet
hoogwaardig ontwikkelen.
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De grote vraag is hoe de ligging van transportleidingen
wordt georganiseerd en of er ook kabels en leidingen achter
de gevels van gebouwen mogen liggen. Het antwoord op de
vragen bepaalt hoe hoogwaardig het groen in de straat kan
worden. Voor de organisatie van de kabels en leidingen en het
watersysteem zijn daarom drie varianten uitgewerkt, waarbij
variant I als het meest haalbaar, betaalbaar en wenselijk kan
worden bestempeld.
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Algemene kenmerken profiel
Dit is een typisch buurtstraatprofiel, met brede trottoirs
en bomen aan beide kanten van de straat. Er rijdt alleen
bestemmingsverkeer, volgens een 30 km/uur-regime, en er
zijn weinig parkeerplaatsen op straat. Naast de rijweg ligt
een servicestrook ten behoeve van functies zoals laden en
lossen, fiets parkeren, afvalinzameling en er is ook ruimte
voor spelende kinderen. Het straatbeeld oogt groen, met
uiteenlopende bomen en struiken, geveltuinen en een
brede groene wadi. De trottoirs en gevels zijn uitgevoerd in
lichtgekleurde warmtereflecterende materialen en de daken
zijn over het algemeen groen, uitgevoerd als waterdak of
bedekt met zonnepanelen.
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Bodem & Ondergrond

Volgens de transformatieplannen van Amstel III
wordt de Hogehilweg op termijn een compact
stedelijke buurtstraat met aan weerszijden
woningen, diverse voorzieningen en soms
hoogbouw. Veel bouwmassa aan deze relatief
smalle (oost-west georiënteerde) weg kan
in de zomer voor hittestress zorgen, maar
een goede maaiveldinrichting kan dat effect
bestrijden. Daarvoor is het essentieel dat de
straat ruimte biedt voor voldoende groen en
volwassen bomen. In dat geval komt er veel
schaduw van een bomenrij aan de zuidkant
van de bebouwing (Schaduwgradiënten door
variatie in bomen/L-OR1-9). Door de bomen
in een alternerende opstelling te planten, in
een mix van boomsoorten, wordt het blokkeren
van de luchtstroom vermeden (Luchtstroom
niet blokkeren/L-OR2-1). Ook de brede wadi,
de ondergroei aan de voet van bomen en
geveltuintjes dragen bij aan de hoeveelheid
groen en de belevingswaarde van de straat.

Het huidige leidingenpakket onder de weg is
al complex, met rioolbuizen onder bomen en
door elkaar heen liggende data-, elektriciteits-,
gas- en drinkwaterleidingen. Het forse
bouwprogramma en de energietransitie zullen
de druk op de ondergrond verder opvoeren.
Een belangrijke opgave voor dit voorbeeldprofiel
is dan ook om in de straat ruimte vrij te
spelen voor groen en waterbeheer, terwijl er
tegelijkertijd ook meer kabels en leidingen bij
komen. Dat is mogelijk, maar het vereist een
onconventionele aanpak. Bijvoorbeeld door
bestaande aardgasleidingen te vervangen door
(lagetemperatuur)warmtelevering, door data/
elektrakabels in kabelkokers (Kabelkoker/
B-OR3-1) te leggen en drinkwaterleidingen onder
geveltuinen te plaatsen. Met sleufbekistingen
vergen aanleg en onderhoud van de leidingen
veel minder ruimte (Leidingaanleg met
wandconstructie – diep/B-NE1-3). Daarnaast
voorkomt afvalinzameling met OAT (Ondiepe
afvaltransportleidingen/B-NE6-1) dat veel
ruimte verloren gaat aan containerparken in
de straat. In de inrichtingsvarianten I, II en III
zijn meerdere opties van herinrichting van het
straatprofiel uitgewerkt.

Alle buurtstraten in Amstel-Stad, ook de
Hogehilweg, krijgen een belangrijke rol
om lokaal zo veel mogelijk regenwater te
bufferen, te infiltreren en in laatste instantie te
transporteren naar de grote buffers van de wijk.
De first flush (vuil water van de rijweg aan het
begin van een regenbui) wordt opgevangen in
het riool. Water na de first flush wordt naar de
wadi’s geleid (5 meter brede wadi links op de
tekening, kleine wadi rechts op de tekening),
waar het in de bodem infiltreert. Bij zeer veel
regen buffert de wadi het water aanvankelijk
tot het niveau van de slokop, waarna het naar
het regenwaterriool wordt geleid. Bij extreme
regen fungeert de weg als een soort tijdelijke
opslag die volloopt voordat het water de
gebouwen inloopt. Ontwikkelaars van gebouwen
worden gestimuleerd om blauw-groene daken
(een verplichting in variant III) en geveltuinen
te realiseren, eventueel gecombineerd met
regenwatergebruik, opdat waterstromen van
piekbuien beter worden opgevangen (Regenpijp
afkoppelen naar maaiveld/W-GB4-1).

M-GE2 - Irrigatiewater uit afvalwater
M-NE5 - Grondsubstract voor groenbeheer
M-NE9 - Kolk en drain
M-NE8 - Leidingen
M-NE3 - Verhard (wegdek) elementen
materiaal
M-NE4 - Wegdek fundering
M-GB2 - Gebouwschil gevelmateriaal

Materialen

De Hogehilweg is op dit moment een
50 km/uur-weg met tweerichtingsverkeer
en vooral gericht op auto’s. In de toekomst
wordt het echter een groene wandel- en fietsweg,
met een ondergeschikte rol voor autoverkeer en
een maaiveldinrichting gericht op verblijven.
Om meer ruimte voor waterbuffering te maken,
wordt de rijstrook versmald. De straat wordt
eenrichtingsverkeer met een ‘auto-te-gast’inrichting. Met een 30 km/uur-regime is die
ruimte genoeg voor een veilige menging van
verkeer zonder fietspaden. Asfalt maakt plaats
voor klinkers. Naast de rijstrook ligt een
servicestrook voor laden en lossen, afvalinwerp
zuilen OAT (alleen in variant III) en fietsnietjes.
Parkeren gebeurt op eigen terrein. De trottoirs
worden verbreed en verhoogd, zodat ze ook
tijdens piekbuien beloopbaar blijven.

Materialen

De flora en fauna op de Hogehilweg zijn vooral
gericht op belevingswaarde en een positief
karakter van de straat. Bij de keuze van
boomsoorten, struiken en overige beplanting
wordt echter ook naar ecologische doelen
gekeken. Een gevarieerde flora trekt allerlei
fauna (zoals vogels) aan en dat veraangenaamt
de straat om er te verblijven, te wandelen of te
fietsen.
Het combineren van een wadi (Wadi/F-NE1-1)
met uiteenlopende soorten bomen geeft de
indruk van een lommerrijke groenstrook,
waarbij de wadi plek biedt aan vochtminnende
én droogtebestendige planten en grassen.
Ook de gebouwen zelf kunnen positief
bijdragen met bijvoorbeeld geveltuinen,
gevelbegroeiing (Modulaire groene gevel/FGB1-1), nestelgelegenheid (Nestkast/F-GB2-1)
en groene daken (Natuurdak/F-GB3-3). Een
uitgekiende straatverlichting biedt genoeg
veiligheid aan passanten, zonder hinder voor de
onderste woningen en nachtdieren in de bomen.

De nieuwe maaiveldinrichting, zowel boven
als onder de grond, biedt ook kansen voor
circulaire materialen en toepassingen. Zo
kunnen (lagetemperatuur)warmteleidingen
en rioolleidingen van gerecycled plastic
(Afvalwaterleidingen van gebruikt plastic/
M-NE8-1) worden gemaakt. Ook op het maaiveld
zijn allerlei toepassingen van hergebruik van
materialen (en composieten) denkbaar, zoals
bij de materialisering van trottoirs (CO2-vrije en
kalksteen ondergrond uit betonslijtagemateriaal/
M-NE1-10), (Bestrating uit restanten
granietafwerking/M-NE3-1), bij kolken en drains,
kantopsluitingen en uiteraard bij de wadi. Tot
slot kan het dakwater van gebouwen worden
benut voor de bewatering van geveltuinen en
beplanting.

In het algemeen leidt stedelijke verdichting
lokaal niet alleen tot meer energievraag, maar
ook tot meer energieaanbod, bijvoorbeeld van
PV-systemen op de daken (Combinatie zonneen windenergie/E-GB1-3). Om te voorkomen
dat grote pieken in vraag én aanbod het
elektriciteitsnet overbelasten, zijn twee lokale
oplossingen in beeld. De eerste oplossing
komt in de vorm van elektrische auto’s die op
termijn in groten getale aan oplaadpunten staan
(Oplaadpaal/E-OR3-1) en met hun accu’s pieken
in het net kunnen dempen door op bepaalde
momenten stroom te laden of tijdelijk terug te
leveren. De tweede oplossing is om traditionele
trafohuisjes om te bouwen tot buurtbatterijen,
die ook pieken helpen opvangen. Onder het kopje
Bodem & Ondergrond wordt het energieaspect
van warmtelevering toegelicht.
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Hoogoorddreef
/ Gebiedontsluitingsweg, basisnet
A

Situatie en ambities
De Hoogoorddreef loopt ten zuiden van station Bijlmer ArenA
in oost-westrichting door Amstel-Stad en is een belangrijke
route naar het station. Anders dan de Holterbergweg is de
dreef geen onderdeel van het ‘Plusnet auto’ (hoofdontsluiting),
maar wel van het ‘Hoofdnet auto’ en verwerkt tamelijk veel
verkeer. De dreef ligt (deels) op een verhoogd zandlichaam en
is qua beeld representatief voor veel straten in AmsterdamZuidoost. Hij is ruim opgezet, met autoverkeer in twee
richtingen, vrijliggende busbanen en fietspaden, en een
bescheiden voetpad. In het gras langs de dreef staan hier
en daar wat bomen. Nog niet overal aan de dreef staat nu
bebouwing, in de gebouwen die er wel staan bevinden zich
kantoren en voorzieningen.
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Deze dreef moet in de toekomst een levendige stadsstraat
worden. Het blijft een belangrijke verkeersader, maar de
leefbaarheid voor bewoners en passanten mag niet in het
geding komen. Daarom wordt gekeken naar een goede
aansluiting tussen gebouwplinten en trottoirs en worden
waar mogelijk extra bomen aangeplant. Op dit moment vormt
de lokale waterhuishouding een groot knelpunt, dus in het
toekomstig straatprofiel krijgt regenwaterberging een hoge
prioriteit.

Samenvattende weergave van het voorgestelde
straatprofiel ter hoogte van dwarssecties A t/m E,
met helemaal onderaan het huidige profiel.
De omkaderde doorsnede D wordt op de volgende
pagina’s in detail besproken.

D

Het Ambitieweb toont dat de ambitie voor de straat op dit
moment vrij beperkt is, met alleen een uitschieter naar
mobiliteit. Voor de toekomst slaat de grafiek op alle thema’s
minimaal uit naar medium, met hoge ambities voor Mobiliteit,
Bodem & Ondergrond en Ruimtelijke kwaliteit. Deze
ambities en de ruimtelijke opgaven voor deze wijk hebben
prestatiedoelen opgeleverd, die in de marge van deze pagina
staan afgebeeld.

/ Ambitieweb
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Schaduwelement
Lage warmte-uitstraling

Luchtdoorstroming
Recreatief groen en water

Seizoensberging
Lokale infiltratie
Afvoeren
Lokale opslag
Hergebruik
Rainproof gebouw
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Algemene kenmerken profiel (sectie D)
Over de totale lengte van de Hoogoorddreef verspringt het
straatprofiel een aantal keer als gevolg van de wisselende
breedte, hoogteligging, bebouwing en variatie in groen. In de
dwarssecties A t/m E zijn die veranderingen duidelijk te zien.
Logischerwijs past bij elke dwarssectie een aangepast ontwerp
van het maaiveld en de ondergrond, afgestemd op de lokale
situatie. In dit hoofdstuk is ervoor gekozen om in te zoomen
op sectie D. Deze sectie ligt in de centrale zone van het
gebied, tussen de ArenAPoort en Amstel III. De dreef is er vrij
smal en kampt met een paar interessante uitdagingen, zoals
regenwateroverlast en een vrijliggende busbaan.

125

De verkeersfunctie van de dreef blijft belangrijk, maar in dit
voorbeeldprofiel wordt desalniettemin voorgesteld om het
aantal rijstroken terug te brengen, zodat er voor de bebouwing
meer ruimte komt voor robuust groen waar ook ontspannen kan
worden gewandeld en gefietst. Het groen in dit profiel heeft
meerdere functies. Naast groenstroken tussen de rijbanen is
er ook ruimte gemaakt voor een forse wadi die veel regen kan
opvangen. Rijen grote bomen verbeteren de lokale leefbaarheid
en geven de dreef een nieuwe aanblik en identiteit.
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Leefmilieu
Uit stresstesten (zie Deel 1, hoofdstuk 2)
is gebleken dat de Hoogoorddreef in de
toekomst een hitte-eiland kan worden op
hete zomerdagen. De gunstige ligging op de
heersende windrichtingen zorgt er echter voor
dat de dreef kan profiteren van verkoelende
wind. In het profiel geven de vier rijen bomen
veel schaduw op straat. Daarnaast verdampen
bomen, struiken en wadi’s veel water, wat ook
een verkoelend effect heeft. De hoge bomen
langs de busbaan (Boom in straat/L-NE1-2)
zijn alternerend geplaatst. Op die manier wordt
een verkoelende bries uit het westen niet
geblokkeerd (Luchtstroom niet blokkeren/
L-OR2-1).
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De waterhuishouding van de dreef is op dit
moment dusdanig dat bij hevige regen diepe
plassen ontstaan, met gevaar van waterschade
in gebouwen. De belangrijkste ingreep is daarom
het inpassen van een forse wadi in het profiel
(Ondergrondse infiltratiewadi/W-OR2-1). De
first flush (vuil water van de rijweg aan het
begin van een regenbui) wordt opgevangen
in het riool. Water na de first flush wordt
naar de wadi geleid, waar het in de bodem
infiltreert. Water van daken loopt ook naar de
wadi (eventueel via een geveltuin). Aan de
voorgevels liggen regenwaterbuffers om te
voorkomen dat regenpijpen de planten uit de
wadi spoelen. Bij veel regen buffert de wadi het
water aanvankelijk tot het niveau van de slokop,
waarna overtollig water naar het regenwaterriool
wordt geleid. Het trottoir en fietspad liggen op
een strook verhoogd maaiveld midden in de
wadi. Door een verhoging lopen dwarsbuizen
die het waterniveau in beide delen van de wadi
reguleren. Ontwikkelaars worden gestimuleerd
om blauw-groene daken (Slim waterdak/WGB2-2) te realiseren, zodat waterberging in de
openbare ruimte wordt ontlast. Gebouwen zullen
zelf aanvullende maatregelen moeten nemen
om waterschade te voorkomen als de wadi het
water in incidentele gevallen niet genoeg kan
verwerken, zoals bijvoorbeeld uitwerkingen als
een Slim waterdak of Waterdak (Waterdak/
W-GB2-1).

Flora & Fauna
De groenstructuur is ontworpen om
comfort te bieden (hitte en wind), de
regenwaterhuishouding en luchtkwaliteit te
verbeteren, en de dreef meer belevingswaarde
te geven, zodat mensen er met meer plezier
wandelen of fietsen. Daarnaast zorgt de
groenstructuur voor een sterkere ecologische
verbinding tussen de Amstelscheg en het
Mandelapark. De groenopzet is van links
naar rechts als volgt: een geveltuin en een
wadi (tussen trottoir/fietsstrook en rijbaan),
vervolgens groenstroken met bomen links en
rechts van de busbaan, en tot slot een grote wadi
met fiets- en voetpad.
Elk groenonderdeel heeft zijn eigen
beplantingsopzet en is erop gericht om de
biodiversiteit te vergroten en een karaktervol
aanzicht aan de dreef te geven. Daarbij is
het belangrijk om aan beide kanten van het
spoor ongeveer dezelfde boomstructuur te
realiseren, zodat er meer samenhang komt
in de openbare ruimte en mensen zich beter
oriënteren. De grote wadi (Wadi/F-NE1-1) rechts
in het profiel heeft een bijzondere selectie
van bomen en beplanting die zowel droge
als natte omstandigheden kunnen overleven.
Gebouweigenaren aan de dreef worden
gestimuleerd groene daken (Natuurdak/F-GB3-3)
aan te leggen, die ook positief bijdragen aan de
biodiversiteit.
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Mobiliteit

Energie
M-NE1 - Verhard wegdek materiaal
M-NE9 - Kolk en drain
M-GE4 - Hergebruik grond
M-NE8 - Leidingen
M-GE1 - Chemicaliën uit afvalwater

Materialen

M-NE4 - Wegdek fundering
M-GE2 - Irrigatiewater uit afvalwater
M-NE6 - Oeverbeschoeing
M-NE3 - Verhard (wegdek) elementen materiaal
M-GB2 - Gebouwschil gevelmateriaal

De Hoogoorddreef ligt centraal in het gebied
en is daarom een belangrijke schakel in
het transport én de distributie van data,
elektriciteit en warmte. De ondergrond ligt dan
ook al behoorlijk vol met kabels en leidingen.
Naast de al aanwezige hogetemperatuurwarmteleidingen is het mogelijk om lokaal
ook een lagetemperatuur-warmtenet aan te
leggen. Zo’n warmtenet wordt gevoed door
restwarmte van datacenters en het rioolgemaal,
die wordt opgeslagen in bestaande en
toekomstige aquifers van warmte-koudeopslag
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(WKO/E-KA2-1) in de diepe ondergrond. Op
aangrenzende kavels maken enkele bedrijven
al gebruik van WKO, in de toekomst volgen er
waarschijnlijk meer. Onder de dreef kunnen
op termijn dus hoge- én lagetemperatuurwarmteleidingen komen te liggen. In dat geval
zijn mantelbuizen noodzakelijk om genoeg
ruimte in de ondergrond te houden. Bestaande
en geplande ondergrondse parkeergarages aan
de dreef bieden in potentie ook ruimte voor de
opslag van (duurzame) elektriciteit, bijvoorbeeld
in de accu’s van elektrische auto’s of een speciale
buurtbatterij.

Bodem & Ondergrond
De ondergrond van de Hoogoorddreef ligt nu al
vol met kabels en leidingen. Dat komt ook
doordat de dreef tussen twee hoogstedelijke
wijken (ArenAPoort en Amstel III) ligt en voor
beide wijken transportleidingen herbergt. Dat
geldt in elk geval voor het hogetemperatuurwarmtenet, maar daar komen wellicht transport
leidingen bij voor lagetemperatuur-warmte
transport en ondergronds afvaltransport (OAT).
De brede dreef zou op zich voldoende ruimte
hebben voor alle kabels en leidingen, maar de
eerdergenoemde regenwater- en hitteproblemen
vereisen dat veel ruimte wordt vrijgespeeld voor
wadi’s en groen. Daarom worden kabels en
leidingen in dit profiel toch zeer compact bij
elkaar gelegd (Bundeling leidingen/B-NE2-2).
Hoofdleidingen worden onder verharding gelegd,
soms met behulp van een sleufbekisting.
Distributieleidingen liggen vooral in mantelbuizen
(Mantelbuis/B-OR2-1) onder de brede wadi aan de
gevel, waar ze via inspectieputten toegankelijk
zijn. Links in het profiel worden ook de data- en
elektriciteitskabels dicht bij elkaar gelegd in
mantelbuizen.

Mobiliteit
Ook verkeerskundig gezien is de dreef een
belangrijke verbindingsroute (oost-west). Het
voorgestelde straatprofiel probeert auto- en
busverkeer daarom optimaal te faciliteren,
maar ook duurzame modaliteiten van fietsen
en wandelen te bevorderen. In het nieuwe
profiel houdt het ov een eigen busbaan.
Verkeersonderzoek moet uitwijzen of het aantal
autorijstroken kan worden teruggebracht naar
1x1 rijstrook. Goed ingepaste ‘linksaffers’ in de
groenstrook van de busbaan zorgen ervoor dat
autoverkeer gemakkelijker doorstroomt. In het
profiel liggen de langzaam-verkeerverbindingen
op een door groen omzoomde, logische en goed
verlichte plek, zodat fietsen en wandelen hier
een aantrekkelijke optie wordt.

Materialen
De Hoogoorddreef gaat op drie niveaus
helemaal op de schop: in de ondergrond,
op het maaiveld en qua bebouwing. Deze
veranderingen bieden volop kansen voor
de toepassing van circulaire materialen en
technieken. Tegels van het fietspad en leidingen
kunnen bijvoorbeeld worden geproduceerd
uit biomassa (Betontegelcomposiet met
plantenvezels/M-NE3-2) en voor de rijbaan is
asfalt met een kleine CO2-footprint (Olie voor
asfalt uit varkensmest/M-NE1-6) een optie. Voor
de grote wadi (bemesting en soms bewatering)
is het denkbaar om compost/meststoffen te
betrekken uit huishoudelijk afval (Bio-compost
uit groente- en fruitafval/M-NE5-2) of grijswater
(Fosfor en stikstof uit afvalwater/M-GE1-3) uit
de bebouwing. Toegangsbruggen naar gebouwen
(over de wadi’s) kunnen in composietmaterialen
worden uitgevoerd (Composiet van staal en
gerecycled plastic/M-OR2-1).

Hoogoorddreef
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Straat x

/ De Nieuwe Kern, buurtstraat
A

Situatie en ambities
‘Straat X’ is een nog niet bestaande straat in de toekomstige
nieuwbouwwijk De Nieuwe Kern, op grondgebied van de
gemeente Ouderkerk aan de Amstel. De wijk is geprojecteerd
even ten noordwesten van het ArenA-gebied en pal ten oosten
van de snelweg A2. In het gebied ligt nu nog Sportpark De
Toekomst, een golfbaan, enkele parkeerterreinen en tijdelijke
functies. De Nieuwe Kern kan het best worden omschreven
als een compact-stedelijke wijk met middelhoge bouwblokken
en relatief lage dichtheden, maar niet zo suburbaan als een
vinexlocatie.

I

II

De ambities voor dit voorbeeldprofiel zijn nog geheel fictief,
maar er zijn voor de straat wel enkele uitgangspunten
genomen. Bijvoorbeeld dat de straat een buurtontsluitingsweg
wordt met een hoge lokale verblijfskwaliteit, passend bij
een ontspannen woonmilieu. De oost-westligging van de
straat zou er tevens voor kunnen zorgen dat het een soort
‘groene ventilatiecorridor’ van de wijk wordt. En als geheel
nieuwe straat zijn er veel mogelijkheden om bijvoorbeeld
lagetemperatuur-warmtelevering en nieuwe sanitatie aan te
leggen.

Samenvattende weergave van het voorgestelde
straatprofiel, met de twee varianten I en II voor
de ondergrondse organisatie van kabels en
leidingen. De rood omkaderde doorsnede is de
voorkeursconfiguratie. Het straatprofiel wordt op
de volgende pagina’s in detail besproken.

+-

Kijken we naar het Ambitieweb, dan zien we dat de
ambitie groeit van ‘nul’ op dit moment naar een gemiddeld
vooruitstrevende ambitie op alle thema’s, maar met
topambities voor ruimtelijke kwaliteit, bodem en ondergrond.
Deze ambities en de ruimtelijke opgaven voor deze wijk hebben
prestatiedoelen opgeleverd, die in de marge van deze pagina
staan afgebeeld.
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Schaduwelement
Lage warmte-uitstraling

Luchtdoorstroming

Lokale infiltratie

Lokale opslag
Hergebruik
Rainproof gebouw

Ecologische gebruikswaarde

15:30

maaiveld
grondwater
niveau

Voor de organisatie van kabels en leidingen zijn twee
varianten uitgewerkt. Variant I kan als de meest duurzame
worden betiteld, bijvoorbeeld vanwege de ‘nieuwe sanitatie’infrastructuur voor het terugwinnen van energie en
nutriënten uit zwart water. Daarnaast bevat deze variant
slimme oplossingen zoals infiltratiekratten en stapeling van
warmteleidingen.
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Variant I
• Nieuwe sanitatie met twee rioolbuizen: een dunne buis
(vacuümsysteem) voor afvoer van zwart water (toiletten)
en een buis voor afvoer van grijswater (keuken, douche).
• Transport- en distributieleidingen voor warmte-koude
levering zijn gestapeld, waardoor elders ruimte wordt
gewonnen in het profiel.
• De transportbuis voor ondergronds afvaltransport (OAT)
ligt onder de (nieuw aangeplante) bomen, waardoor ruimte
wordt gewonnen.
• Kabels liggen compact bij elkaar in kabelkokers en zijn
bereikbaar via handholes.
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IT nieuwe
riool sanitatie

riool
pomp

Ø 160mm

Variant II
• Traditionele sanitatie met normale rioolbuis (zwart water
en grijswater bijeen) onder vrij verval.
• Transport- en distributieleidingen voor warmtekoudelevering liggen naast elkaar.
• De drinkwaterleiding ligt onder geveltuinen, omdat er
onder het trottoir niet voldoende ruimte is.
• De transportbuis voor ondergronds afvaltransport (OAT)
ligt onder de (nieuw aan te planten) bomen, waardoor
ruimte wordt gewonnen.
• Kabels liggen compact bij elkaar in kabelkokers en zijn
bereikbaar via handholes.
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Ø 160mm

Compacte leidingaanleg
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Ø 300mm

Biomassa
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Ø 600mm

Zonne-energie

O

Ø 400mm

Opslag elektriciteit

O

Ø 160mm
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O
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Ø 600mm
Ø 260mm
Ø 250mm
Ø 600mm

Ecologisch gebouw

Algemene kenmerken profiel (Sectie A)
Straat X wordt een buurtstraat met tweerichtingsverkeer.
Er zijn geen vrijliggende fietspaden, maar dat is ook niet nodig
in een straat met een 30 km/uur-regime. De prioriteit ligt bij
voetgangers, die aan beide kanten een ruim trottoir krijgen.
Naast de noordelijke rijbaan ligt een servicestrook voor
allerlei noodzakelijke voorzieningen, zoals afvalinwerpzuilen,
fietsnietjes en parkeerplekken.
Het groen in de buurt richt zich vooral op het gebruik door
buurtbewoners, bijvoorbeeld voor spelen en buurttuintjes. In
de groenstrook staan bomen die verkoeling geven. Regenwater
wordt gebufferd op daken, in geveltuintjes, in de groenstrook
en onder de servicestrook.
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Leefmilieu
Het ruime trottoir (bijna 4 meter) biedt
voldoende plek om aangenaam te verblijven. De
inrichting van straat X heeft de potentie om het
hitte-eilandeffect te beperken, onder andere
doordat de straat gunstig op de heersende
windrichtingen ligt. Daarnaast zorgt de enkele
bomenrij (Boom in straat/L-NE1-2) voor schaduw
op het trottoir. Die enkele bomenrij zorgt er
ook voor dat verkoelende wind niet onnodig
wordt geblokkeerd. De maaiveldinrichting
bevat materialen met een relatief lage warmte
uitstraling en lichte kleuren die zonlicht
reflecteren (Licht gekleurde muur/L-GB3-3).

Water
Na het bouwrijp maken van De Nieuwe Kern
ligt er een dikke laag zand op de bodem. Dat
biedt de mogelijkheid om regenwater in het
zandpakket te laten infiltreren, onder meer met
een wadi-achtige inrichting van de groenstrook
en kunststof infiltratiekratten (Infiltratiekrat/
W-OR2-4) onder de parkeerplaatsen. De onder
grondse hemelwaterafvoer is een permeabele
drainagebuis die niet alleen regenwater afvoert,
maar omgekeerd ook het grondwaterniveau
reguleert in droge perioden.

Leefmilieu
2
1

2

2

1

1

Casus Amstel-Stad

in de servicestrook, waar ze de ruimte delen met
afvalinzamelvoorzieningen. Er zijn niet zo veel
parkeerplaatsen, dus het is verstandig om een
aantal parkeerplekken toe te wijzen aan
autodeelsystemen.

Materialen
In de duurzame variant I wordt met ‘nieuwe
sanitatie’ gewerkt, die het nog beter mogelijk
maakt om in een (lokaal) afvalwaterstation
waardevolle stoffen uit rioolwater te halen,
zoals biogas, stikstof, fosfaat en andere stoffen
(Biogas uit waterzuiveringsslib/M-GE1-1).
Bij het bouwrijp maken wordt bij voorkeur
niet alleen nieuw zand gebruikt, maar ook
grond uit de regio (Ophoog- en aanvulgrond
uit de regio/M-GE4-1). Daarnaast zijn er bij
de maaiveldinrichting legio mogelijkheden
om gerecycled materiaal toe te passen,
bijvoorbeeld voor bestrating, stenen,
kratten en drainagebuizen (Drainfilter van
gerecycled plasticvezel/ M-NE9-4). Het
inrichtingsplan hanteert daartoe bij voorkeur
een openbareruimte-‘paspoort’ dat op termijn
hoogwaardig hergebruik van materialen
bevordert.

Flora & Fauna

Water

De groenstructuur bestaat uit een ruim 3
meter brede buffer tussen de servicestrook en
het trottoir. Straat X ligt niet in ecologische
hoofdstructuren, dus de inrichting zoekt naar een
balans tussen groen met waarde voor bewoners
en groen voor biodiversiteit. Bij de keuze van
bomen en struiken wordt bijvoorbeeld gekeken
naar aantrekkelijke vormen en kleuren, maar ook
of ze toegevoegde waarde hebben voor vogels
en insecten. De bomenrij staat aan de zonnige
kant van de straat en vormt een buffer tussen de
servicestrook en de bebouwing (Boomspiegel/
F-NE3-2).
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Energie
De daken van straat X bieden mogelijkheden
voor het opwekken van groene stroom met PVsystemen. Door nieuwe sanitatie te koppelen
aan een lokale biogasreactor (Biogasreactor
GF of riolering/E-OR1-1) kan energie worden
gewonnen uit zwart water. Vooruitlopend op
straks (in 2030) volledig emissievrij rijden,
worden elektrische oplaadpunten aangelegd.
Niet alleen omdat elektrisch rijden de nieuwe
norm wordt, maar ook omdat ‘auto’s aan de paal’
kunnen helpen met het stabiliseren van vraagen aanbodpieken in het elektriciteitsnet. Onder
het kopje Bodem & Ondergrond het warmtenet in
de straat besproken.

Flora & Fauna

Bodem & Ondergrond

Energie
IT
riool

Bodem & Ondergrond

Mobiliteit

M-OR1 - Straatmeubilair
M-GE2 - Irrigatiewater uit afvalwater
M-NE5 - Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE3 - Verhard (wegdek) elementen materiaal
M-NE9 - Kolk en drain
M-GB2 - Gebouwschil gevelmateriaal
M-GE1 - Chemicaliën uit afvalwater

Materialen
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In straat X worden kabels (data en elektra)
compact bij elkaar gelegd in kabelkokers, waar
ze via handholes bereikbaar zijn. In plaats van
een traditioneel riool wordt bij voorkeur een
systeem van ‘nieuwe sanitatie’ aangelegd met
een dunne vacuümbuis voor zwart water en een
tweede buis voor grijswater. Door die scheiding
kunnen grondstoffen elders makkelijker uit het
zwart water worden gehaald (Leiding zwart- en
grijswater in grond/B-NE5-4). In De Nieuwe Kern
komt waarschijnlijk een lokaal warmtenet (lage
temperatuur). De nodige transportleidingen
(dik) en distributieleidingen (dunner) worden
bij voorkeur gestapeld, omdat ze horizontaal
veel ruimte vergen (Diepe plaatsing combi
transport/distributie/B-NE3-3). Daarnaast wordt
gedacht aan ondergronds afvaltransport (OAT),
waarin afvalfracties van de inwerpzuilen naar
een afvalstation worden gezogen. Dergelijke
OAT-buizen kunnen onder nieuw aan te planten
bomen worden gelegd (Afvalleiding onder
nieuwe boom/B-NE4-1), omdat de levensduur
minimaal overeenkomt met die van de boom.

Mobiliteit
Zoals eerder aangenomen wordt straat X
onderdeel van de buurtontsluiting. De maaiveld
inrichting wil daarom het (vracht)autoverkeer
soepel afhandelen, maar ook lopen en fietsen
stimuleren. De straat is te smal voor vrijliggende
fietspaden, maar met een 30 km/uur-regime
kunnen fietsen en auto’s een rijbaan in het
algemeen veilig delen. De twee rijbanen zijn
breed en bieden daarvoor genoeg ruimte. Auto’s
en fietsen parkeren (parkeerhavens en nietjes)

Straat X
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Prestatiedoelenregister
In het prestatiedoelenregister (geordend per gebiedsthema) zijn de daaruit voortvloeiende maatregelen opgesomd. Voor elke maatregel staat de code; achter elke
maatregel staat achtereenvolgens de paginaverwijzingen in Casus Amstel-Stad
(DL1) en het Werkboek (DL2) en achter elke uitwerking een paginaverwijzing in het
Werkboek (DL2).

Leefmilieu

Gebouw / GB	
W-GB1
Watervasthoudend dak

Gebouw / GB	
L-GB1
Schaduw van gebouwdelen

p.69

Gebied / GE	
W-GE1
Vergroenen
W-GE3
Integraal waterbeheer

p.20

Gebied / GE	
L-GE1
Beperken harde verharding

p.69

p.8

Openbare ruimte / OR	
L-OR4
Verminderen warmte-uitstraling openbare ruimte

p.69

p.16

p.26
p.27

p.85
p.85
p.85

p.33
p.34
p.35

p.85

p.38

p.85
p.85

p.39
p.42

Netwerk / NE	
W-NE1
Waterrobuuste straat
W-NE2
Ruimte voor doorstroming

p.85
p.85

p.29
p.31

Openbare ruimte / OR	
W-OR5
Goot

p.85

p.37

Gebouw / GB	
W-GB4
Ontkoppelen van riool

p.85

p.42

p.85

p.27

p.85
p.85

p.39
p.40

Gebied / GE	
W-GE2
Waterzuivering

p.85

p.26

Netwerk / NE	
W-NE3
Voorbehandeling water van wegen

p.85

p.32

Kavel / KA	
W-KA1
Groene wand

p.85

p.38

Gebouw / GB	
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB2
Hergebruik regenwater
W-GB4
Ontkoppelen van riool

p.85
p.85
p.85

p.39
p.40
p.42

p.85
p.85
p.85
p.85

p.39
p.40
p.41
p.42

DL1

DL2

Lokale opslag

Gebied / GE	
W-GE3
Integraal waterbeheer
Verdamping		
Gebouw / GB	
Gebied / GE	
W-GB1
Watervasthoudend dak
L-GE1
Beperken harde verharding
p.69
p.8
W-GB2
Hergebruik regenwater
Openbare ruimte / OR	
L-OR3
Verkoeling door verdamping

p.85
p.85

DL2

Lage warmte-uitstraling

Gebouw / GB	
L-GB3
Verminderen warmte-uitstraling gebouw

p.39

Lokale infiltratie

Openbare ruimte / OR	
W-OR1
Watervasthoudend groen
Schaduwelementen		
W-OR2
Ondergronds infiltratiestelsel
W-OR3
Infiltratie via verharding/maaiveld
Netwerk / NE	
L-NE1
Beschaduwen (water)weg
p.69
p.9
Kavel / KA	
W-KA1
Groene wand
Openbare ruimte / OR	
L-OR1
Schaduw door overkapping/groen
p.69
p.11
Gebouw / GB	
W-GB1
Watervasthoudend dak
Kavel / KA
W-GB4
Ontkoppelen van riool
L-KA1
Schaduw van vaste erfafscheiding
p.69
p.18
L-KA3
Groene erfafscheiding
p.69
p.18
Afvoeren
DL1

p.85

p.69

p.22

Hergebruik
p.69

p.14

Kavel / KA
L-KA3
Groene erfafscheiding

p.69

p.18

Gebouw / GB	
L-GB2
Koele gebouwschil door verdamping

p.69

p.21

Luchtdoorstroming
Openbare ruimte / OR	
L-OR2
Verkoelende luchtstroming openbare ruimte

p.69

p.14

Kavel / KA
L-KA2
Verkoelende luchtstroming kavel

p.69

p.18
Rainproof gebouw

Recreatief groen en water
Gebied / GE	
L-GE1
Beperken harde verharding
Netwerk / NE	
L-NE1
Beschaduwen (water)weg
Openbare ruimte / OR	
L-OR1
Schaduw door overkapping/groen
L-OR3
Verkoeling door verdamping
L-OR4
Verminderen warmte-uitstraling openbare ruimte
Gebouw / GB	
L-GB2
Koele gebouwschil door verdamping

Water		

p.69
p.69

p.8
p.9

			
p.69
p.69
p.69
p.69

DL1

p.11
p.14
p.16
p.21

p.85
p.85

p.26
p.26

Netwerk / NE	
W-NE2
Ruimte voor doorstroming

p.85

p.31

Gebouw / GB	
W-GB1
Watervasthoudend dak

p.85

p.39

Seizoensberging
Netwerk / NE	
W-NE1
Waterrobuuste straat
W-NE2
Ruimte voor doorstroming
Openbare ruimte / OR	
W-OR1
Watervasthoudend groen
W-OR4
Waterbergende bak
W-OR6
Droogtebestendig groen

p.85
p.85
p.85
p.85
p.85

Flora & Fauna

p.29
p.31
p.33
p.36
p.37

Ecologisch gebouw		
B-NE4
Overige K&L onder boom
p.119 p.76
B-NE5
(Traditionele) riolering
p.119 p.77
Gebouw / GB	
B-NE6
Ondergronds afvaltransport (OAT) netwerk
p.119 p.78
F-GB1
Groene wand
p.97
p.50
F-GB2
Verblijfs- en nestmogelijkheden
p.97
p.50
Leidingen in mantelconstructie		
F-GB3
Natuurvriendelijk dak
p.97
p.51
Openbare ruimte / OR	
B-OR1
Integrale leidingentunnel (ILT) openbare ruimte
p.119 p.80
		
B-OR2
Mantelbuis/Inspectieput
p.119 p.80
B-OR3
Kabelkoker openbare ruimte
p.119 p.82
Energie
DL1
DL2
Gebouw / GB	
B-GB1
Integrale leidingentunnel (ILT) gebouw
B-GB3
Kabelkoker gebouw

Warmtebron
Gebied / GE	
E-GE1
Hergebruik restwarmte
E-GE2
Warmtedistributie wijk
E-GE3
Duurzame warmte- of koudebron

p.107
p.107
p.107

p.56
p.57
p.58

Openbare ruimte / OR	
E-OR1
Opwekken bio-energie

p.107

p.60

Gebouw / GB	
E-GB2
Warmteoverdrachtstation (WOS) blok

p.107

p.66

Netwerk / NE	
F-NE1
Natuurvriendelijke waterberging
F-NE2
Faunapassage
F-NE3
Corridor kleine organismen
F-NE4
Natuuroever

p.46
p.47
p.48
p.49

Gebouw / GB	
F-GB2
Verblijfs- en nestmogelijkheden
p.97
p.50
F-GB3
Natuurvriendelijk dak
p.97
p.51
	 	
 	
Ecologische inrichting maaiveld		

p.84
p.85

Gebouwintegratie K&L		
Gebouw / GB	
B-GB1
Integrale leidingentunnel (ILT) gebouw
B-GB2
Warmteleiding
B-GB3
Kabelkoker gebouw
B-GB4
Ondergronds afvaltransport (OAT) gebouw
		

p.119 p.84
p.119 p.84
p.119 p.85
p.119 p.85
		

Netwerk / NE	
Opslag elektriciteit		
+M-NE1
Verhard wegdek materiaal
p.145 p.91
M-NE2
Waterdoorlatend wegdek materiaal
p.145 p.93
Openbare ruimte / OR	
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen materiaal
p.145 p.93
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
p.107 p.60
M-NE4
Wegdek fundering
p.145 p.94
E-OR3
Oplaadpunt voor elektrisch voertuig
p.107 p.61
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
p.145 p.95
M-NE7
Kantopsluiting
p.145 p.97
Kavel / KA	
M-NE8
Leidingen
p.145 p.97
E-KA2
Opslag energie kavel
p.107 p.64
M-NE9
Kolk en drain
p.145 p.97
Windenergie		
Openbare ruimte / OR	
M-OR1
Straatmeubilair
p.145 p.99
Gebied / GE	
M-OR2
Constructie-element
p.145 p.101
E-GE4
Faciliteren elektriciteit wijk
p.107 p.59
M-OR3
Veiligheidsmaatregelen bouwplaats
p.145 p.101
Kavel / KA	
Gebouw / GB	
E-KA1
Opwekken windenergie
p.107 p.63
M-GB1
Gebouwschil dakbedekking
p.145 p.102
M-GB2
Gebouwschil gevelmateriaal
p.145 p.102
Zonne-energie		
M-GB3
Gebouwschil hemelwaterafvoer
p.145 p.103
Gebied / GE	
Inrichting openbare ruimte		
E-GE4
Faciliteren elektriciteit wijk
p.107 p.59
Openbare ruimte / OR	
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
E-OR3
Oplaadpunt voor elektrisch voertuig
E-OR4
Faciliteren elektriciteit en data openbare ruimte

p.107
p.107
p.107

p.60
p.61
p.62

Gebouw / GB	
E-GB1
Opwekken zonne- en bio-energie

p.107

p.65

Gebied / GE	
E-GE1
Hergebruik restwarmte

p.107

p.56

Openbare ruimte / OR	
E-OR1
Opwekken bio-energie

p.107

p.60

Gebouw / GB	
E-GB1
Opwekken zonne- en bio-energie

p.107

p.65

Bodem & Ondergrond

DL1

DL2

Biomassa		
p.97
p.97
p.97
p.97

p.119
p.119

Koudebron		
Materialen
DL1
DL2
Gebied / GE	
Grondstof uit afvalwater
E-GE1
Hergebruik restwarmte
p.107 p.56
E-GE3
Duurzame warmte- of koudebron
p.107 p.58
Gebied / GE	
M-GE1
Chemicaliën uit afvalwater
p.145 p.89
Opslag warmte		
M-GE2
Irrigatiewater uit afvalwater
p.145 p.89
M-GE3
Slib en as uit afvalwater
p.145 p.90
Gebied / GE	
E-GE1
Hergebruik restwarmte
p.107 p.56
Netwerk / NE	
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
p.145 p.91
Openbare ruimte / OR	
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen materiaal
p.145 p.93
E-OR2
Opslag energie openbare ruimte
p.107 p.60
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
p.145 p.95
Kavel / KA	
Gescheiden afvalinzameling		
E-KA2
Opslag energie kavel
p.107 p.64

Ecologische verbinding

DL2

Gezond oppervlaktewater
Gebied / GE	
W-GE1
Vergroenen
W-GE2
Waterzuivering

Gebouw / GB	
W-GB1
Watervasthoudend dak
W-GB2
Hergebruik regenwater
W-GB3
Waterrobuust gebouw
W-GB4
Ontkoppelen van riool

Casus Amstel-Stad

Gebied / GE	
M-GE3
Slib en as uit afvalwater
M-GE4
Hergebruik grond

p.145
p.145

p.90
p.90

Netwerk / NE	
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
M-NE2
Waterdoorlatend wegdek materiaal
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen materiaal
M-NE4
Wegdek fundering
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer
M-NE6
Oeverbeschoeing
M-NE7
Kantopsluiting
M-NE8
Leidingen
M-NE9
Kolk en drain

p.145
p.145
p.145
p.145
p.145
p.145
p.145
p.145
p.145

p.91
p.93
p.93
p.94
p.95
p.96
p.97
p.97
p.97

Openbare ruimte / OR	
M-OR1
Straatmeubilair
M-OR2
Constructie-element
M-OR3
Veiligheidsmaatregelen bouwplaats

p.145
p.145
p.145

p.99
p.101
p.101

Gebouwmaterialen		
Netwerk / NE	
F-NE1
Natuurvriendelijke waterberging
F-NE3
Corridor kleine organismen
F-NE4
Natuuroever

p.97
p.97
p.97

p.46
p.48
p.49

Ecologische gebruikswaarde		
Netwerk / NE	
F-NE3
Corridor kleine organismen
F-NE4
Natuuroever

p.97
p.97

p.48
p.49

Gebouw / GB	
F-GB1
Groene wand
F-GB3
Natuurvriendelijk dak

p.97
p.97

p.50
p.51

Inzamelstations
Gebied / GE	
B-GE1
Nieuwe sanitatie
B-GE2
Ondergronds afvaltransport (OAT) wijk

p.119
p.119

p.70
p.71

Openbare ruimte / OR	
B-OR4
Afvalcontainer

p.119

p.83

Netwerk / NE	
M-NE1
Verhard wegdek materiaal
M-NE3
Verhard (wegdek)elementen materiaal
M-NE4
Wegdek fundering
M-NE5
Grondsubstraat voor groenbeheer

p.145
p.145
p.145
p.145

p.91
p.93
p.94
p.95

Openbare ruimte / OR	
M-OR1
Straatmeubilair
M-OR2
Constructie-element

p.145
p.145

p.99
p.101

p.145
p.145

p.102
p.102

Gebouw / GB	
Compacte leidinaanleg		
M-GB1
Gebouwschil dakbedekking
M-GB2
Gebouwschil gevelmateriaal
Netwerk / NE	
B-NE1
Kabels en leidingen aanleggen
p.119 p.72
B-NE2
Ruimtesparend K&L aanleggen
p.119 p.74
B-NE3
Transportleiding onder groen
p.119 p.75
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Integrale ontwerpmethode openbare ruimte

Trefwoordenregister
Achter elk trefwoord staat achtereenvolgens de
paginaverwijzing in Casus Amstel-Stad, Amstelstad
(DL1) en het Werkboek (DL2).
24-uurseconomie DL2 114, 115
aanbesteding DL1 45, 49, 50, 135
aanvliegroute vogel DL2 111
aanvoerbuis DL1 17
aardgas DL1 17, 25, 173, 180 DL2 112
aardgasloos DL2 59
aardgasvrij DL2 53
accu DL1 104, 180, 189
actieplan schone lucht DL1 25, 121
adaptieve stad DL1 7
afkoppelen DL1 180 DL2 24, 42, 109
afvalcontainer DL1 17, 119, 138 DL2 67, 68, 83, 115
afvalfractie DL1 109, 196 DL2 85
afvalinwerpzuil DL1 163, 168, 180, 192
afvalinzameling DL1 17, 25, 45, 47, 54, 109, 135, 138, 139,
142, 176, 180, 196
afvalketen DL1 25
afvalstroom DL1 25, 116, 135, 142 DL2 68, 78, 79, 113,
114, 115
afvaltransport DL1 13, 109, 111, 119, 135, 189, 192, 196
DL2 67, 68, 71, 76, 78, 85, 113, 114, 115
afvaltransportleiding (OAT) DL1 17, 176, 180 DL2 68,
76, 78, 114, 115
afvaltransportsysteem DL1 17, 139 DL2 71, 85
afvalverzamelstation DL1 109, 139 DL2 68, 71, 78, 112,
113
afvalwater DL1 59, 116, 135, 142, 145, 189 DL2 23, 70, 77,
86, 87, 89, 90, 92, 105, 114
afvoerkanaal DL2 87, 97, 98
afvalwaterbehandeling DL1 135, 140, 141
afvalwaterleiding DL1 173, 180 DL2 97
afvalwaterzuivering DL2 93, 94
afvoerbuis DL2 97
afvoeren DL1 71, 82, 85 DL2 18, 23, 36, 37, 42, 70, 92,
106, 107
aggregaat DL2 34, 35, 106, 107
airconditioning DL2 105
Algemene Dienst (AD) DL1 46
algenbloei DL1 13, 71
Ambitieweb DL1 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 163, 166, 174,
182, 190
amfibie DL1 87 DL2 46, 110
Amsterdamse Ambitieweb DL1 54
anaeroob milieu DL1 13, 71
aquathermie DL2 58, 112
aquifer DL1 104, 188 DL2 64, 113
asfalt DL1 173, 180, 189 DL2 5, 6, 8, 16, 26, 87, 91, 92,
93, 102
asset DL1 45, 48, 49, 50, 51
auto DL1 13, 121, 173, 180, 182, 189, 196 DL2 60, 61, 108
auto-te-gast DL1 132, 180
autoweg DL1 121, 163 DL2 94
bacterie DL1 18, 109 DL2 26, 106, 112, 113
bakenboom DL1 61, 65
batterij DL1 99, 102, 103, 104, 172, 180, 189 DL2 60, 112,
113
beleid DL1 5, 7, 8, 47, 51, 53, 54, 59, 109, 135, 163 DL2 86
beplanting DL1 18, 32, 172, 180, 188 DL2 6, 21, 24, 26,
33, 34, 37, 38, 44, 46, 52, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
111, 114
bereikbaarheid DL1 11, 25, 46, 54, 56, 121 DL2 114, 115
berm DL2 24, 29, 32, 35, 106, 108
bevloeiing DL2 50, 89, 103, 109
bezinkput DL2 32, 106
Bijsluiter Gestandaardiseerde Stresstest Ruimtelijke
Adaptatie DL1 27
biocomposiet DL1 135, 137 DL2 87, 95, 102
biocompost DL2 87, 95
biodiversiteit DL1 18, 47, 53, 71, 87, 90, 91, 109, 188, 196
DL2 43, 51, 108, 111
biogas DL1 99, 116, 135, 142, 196 DL2 53, 60, 70, 87, 89,
112, 114
biogasproductie DL2 53, 60
biogasreactor DL1 196 DL2 54, 60, 112
biomassa DL1 99, 101, 104, 135, 142, 189
biopolymeer DL1 173
biotoop DL2 110
bladerdek DL2 14, 105
bladoppervlakte-index (LAI) DL2 105
blauw-groen dak DL1 71, 82, 87, 168, 180, 188
bodem DL1 5, 6, 12, 13, 17, 18, 34, 47, 53, 54, 55, 71, 87,
104, 109, 114, 115, 116, 175, 180, 188, 190, 196
DL2 26, 27, 34, 36, 38, 43, 58, 61, 67, 72, 78, 94, 95,
105, 106, 107, 108, 110, 113, 114
Bodem & Ondergrond (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56,
59, 109, 116, 172, 180, 188, 196 DL2 3, 4, 23, 53, 67
bodemas DL2 87, 93, 94
bodembedekker DL2 109, 110
bodemdaling DL1 12 DL2 107
bodemdier DL2 44, 47, 110
bodemdaling DL1 12, 29, 34, 41 DL2 107
bodemlaag DL1 18, 57, 109 DL2 64, 113
bodemleven DL1 17, 18, 34, 50, 54, 87, 109 DL2 106, 107,
108, 110
bodemmonster DL1 18

bodemopbouw DL1 12, 13, 29, 109 DL2 108, 110
bodemverdichting DL1 109
bodemverontreiniging DL2 43
boezem DL1 13
boom DL1 21, 34, 47, 65, 66, 87, 119, 172, 180, 188, 196
DL2 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 39, 43, 51,
67, 68, 75, 76, 77, 80, 93, 95, 101, 105, 107, 108, 109,
110, 111, 113, 114, 115
boombunker DL2 68, 76, 77, 114
boomgroeiplaats DL2 114, 115
boomspiegel DL1 196 DL2 44, 48, 87, 93, 94, 110
boomwortel DL1 17, 20, 176 DL2 39, 67, 76, 114
boulevard DL1 166, 168, 172, 173
bouwhoogte DL1 13
bouwkavel DL1 45
brak water DL1 13, 71, 80
Brede Doeluitkering (BDU) DL1 46
brug DL1 11, 29, 46, 123, 125, 173, 189
bruin dak DL2 44, 52, 111
buffer(en) DL1 18, 27, 54, 71, 99, 172, 180, 188, 196
DL2 27, 46, 60, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115
bufferput DL2 68, 70, 77, 78, 114
buffervat DL1 104 DL2 54, 60, 112
buis DL1 20, 113, 114, 115, 119, 176, 189, 192, 196 DL2 77,
113, 114
bus DL1 121, 126, 127, 130, 132, 163, 189 DL2 61
busbaan DL1 168, 173, 182, 184, 188, 189
buurtbatterij DL1 99, 104, 172, 180, 189 DL2 53, 54, 59,
60, 61, 112
buurtgroen DL1 13, 66, 88, 94 DL2 3
buurtontsluitingsweg DL1 190, 196
buurtstraat DL1 163, 174, 180, 190, 192
buurtstraatprofiel DL1 176
car sharing DL1 132
cascaderen DL1 17, 135 DL2 112, 113
cascadefilter DL2 109
circulair DL1 5, 17, 25, 49, 132, 135, 142, 163, 173, 180, 189
DL2 86, 93, 96, 97, 102, 112
circulair vastgoed DL1 135, 136, 137
Circulaire Economie (CE) DL1 25, 142
claim DL1 7, 13, 17, 18, 109
CO2 DL1 18, 25, 87, 180, 189 DL2 87, 89, 92
compacte stedelijke wijk DL1 13, 109, 163 DL2 67
composiet DL1 135, 137, 173, 180, 189 DL2 87, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 99, 101, 102
container DL1 17, 119, 135, 138, 180 DL2 40, 68, 78, 83,
113, 115
corridor DL1 61, 62, 63, 97, 172, 190 DL2 5, 14, 43, 44,
48, 110
cyclus DL1 47, 48, 49, 87
dakpark DL1 87 DL2 21, 51
daktuin DL2 39, 109
data- en elektriciteitskabel DL1 13, 109, 189 DL2 67
data/elektrakoker DL1 180 DL2 68, 82, 85, 115
datacenter DL1 99, 101, 104, 172, 173, 188 DL2 53, 54,
56, 112
dataverkeer DL1 45, 47, 49
deelauto DL1 25 DL2 112
deelfiets DL1 25, 132
deelgebied DL1 11, 47, 53, 54, 55, 56
Deltaprogramma 2018 DL1 27
Denk Dieper! Toekomst Van De Amsterdamse
Ondergrond DL1 7
diepriool DL1 17
diepwortelende beplanting DL2 114
digitalisering DL1 5, 54, 56, 121 DL2 3
dijk DL1 5, 61, 64, 71 DL2 31
distributie DL1 17, 18, 20, 176, 188, 196 DL2 59, 68, 81,
114
distributiekabel DL1 173, 176
distributieleiding DL1 99, 168, 176, 189, 192, 196 DL2 57,
74, 75, 80, 82
distributiepunt DL1 172
doelsoort DL1 94 DL2 43, 50, 110
drain DL1 145, 173, 180, 196 DL2 24, 86, 87, 97, 98, 106,
107
drainage DL1 196 DL2 24, 34, 35, 87, 98, 106, 107
drainagelaag DL2 52, 108, 109, 111
drainagesysteem DL2 39, 51, 106, 108, 109, 111
drassig DL1 13 DL2 27, 49, 105, 107
drinkwater DL1 5, 17, 18, 20, 109, 173 DL2 70, 74, 106,
109, 114, 115
drinkwaterleiding DL1 7, 17, 176, 180, 192
droogte DL1 7, 12, 18, 27, 29, 34, 40, 41, 54, 87, 196 DL2 5,
27, 37, 46, 106, 107, 109
droogtebestendig groen DL1 85, 180 DL2 23, 24, 37, 105
droogteschade DL2 107
duurzaam DL1 7, 8, 11, 13, 17, 25, 45, 50, 71, 109, 121, 163
DL2 3, 38, 40, 53, 54, 58, 60, 62, 65, 93, 95, 96, 97, 101,
102, 106, 110, 111, 112
duurzaamheidsthema DL1 53, 54
duurzaam energie(systeem) DL1 25, 54, 99
duurzame stad DL1 5, 7, 25, 48, 50, 54, 71, 99, 104, 135,
163, 189, 192, 196
e-mobiliteit DL1 121
ecologie DL1 54 DL2 23
ecologisch DL1 11, 25, 53, 54, 56, 59, 87, 88, 94, 172, 180,
188, 196 DL2 26, 43, 44, 49, 105, 110
ecologisch gebouw DL1 53, 56, 59, 94
ecologische verbinding DL1 54, 59, 94, 188 DL2 43, 110
ecologische oever DL1 80, 81, 172 DL2 44, 49, 110
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elektra DL1 5, 20, 57, 99, 196 DL2 70, 74, 76, 82
elektra- en datakabel DL1 7 DL2 80, 85
elektrakabel DL1 17, 109, 180 DL2 76, 80, 81, 85
elektrakoker DL2 68, 82, 85, 115
elektranet DL2 61
elektrapiek DL2 112 113
elektriciteit DL1 13, 99, 104, 107, 110, 135, 172, 173, 189
DL2 53, 54, 59, 60, 62, 112, 113
elektriciteitskabel DL1 13, 109, 189 DL2 67
elektriciteitscentrale DL2 56
elektriciteitsnet DL1 17, 25, 99, 104, 180, 196 DL2 59
elektrische voorziening DL2 61, 59
elektromagnetische straling DL1 13
emissiecoëfficiënt DL1 87 DL2 105
emissievrij DL1 25, 196
energie DL1 5, 18, 20, 25, 45, 47, 49, 54, 99, 104, 107, 121,
135, 172, 173, 180, 192, 196 DL2 4, 53,54, 60, 61, 64,
65, 67, 89, 112, 113
Energie (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 99, 104,
172, 180, 188, 196 DL2 3, 4, 53, 67
energiebron DL1 5, 99 DL2 3, 53, 112
energiesysteem DL1 5, 54
energietransitie DL1 5, 7, 17, 25, 47, 180 DL2 3, 53, 60, 66
energievraag DL1 180 DL2 60
erosie DL1 18, 29
expansielus DL1 99 DL2 68, 74, 113
extensief (groen) dak DL2 24, 39, 44, 51, 65, 108, 109, 111
fauna DL1 47, 54, 87, 94, 142, 163, 172, 180 DL2 26, 43, 46,
49, 50, 105, 107, 111
faunapassage DL1 87, 90, 91, 97 DL2 43, 44, 47, 48, 110
flora DL1 47, 54, 87, 94, 142, 172, 180 DL2 26, 43, 46, 49,
50, 105, 107, 110, 111
Flora & Fauna (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 87,
94, 172, 180, 188, 196 DL2 3, 4, 43
fietser DL1 11, 121, 172, 173 DL2 9
fietsnetwerk DL1 11, 25, 124, 125
fietspad DL1 13, 46, 168, 180, 182, 188, 189, 192, 196
DL2 97, 108
fietsroute DL1 87, 94, 173
fijnstof DL1 87
first-flush DL1 82, 180, 188 DL2 24, 32, 103, 106
foerageren DL1 94
fontein DL1 66, 172 DL2 6, 14, 15, 105
fosfor DL1 142, 189, 198 DL2 70, 87, 89, 106, 114
fosfaat DL1 80, 135, 196 DL2 70, 114
fossiel DL2 112
fossiele energie DL1 25
fractie DL1 109, 196 DL2 78, 85, 106, 107, 108, 112
fysiek DL1 5, 47, 50, 53, 54, 55, 61
gas DL1 5, 17, 20, 25, 57, 99, 110, 172, 173, 180 DL2 59, 60,
112, 113, 115
gasleiding DL1 7, 17, 99, 180 DL2 60, 115
gasnetwerk DL1 18, 99
gasopslag DL2 60
gebiedsbrede strategie DL1 47, 50, 51
gebiedsontwikkeling DL1 5, 7, 8, 17, 25, 45, 46, 47, 51, 53,
54, 56, 71, 135, 163 DL2 3, 53, 66, 95
gebiedsopgave DL1 47, 56
gebiedsoverstijgend DL1 7, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 56,
59, 163
gebiedsthema DL1 7, 53, 54, 56, 59, 61, 66, 71, 82, 87, 94,
99, 104, 108, 116, 132, 135, 163 DL2 3, 4, 23, 43, 53,
67, 105
geluid DL1 13 DL2 113
geluidhinder DL1 61 DL2 113
geluidszone DL1 13, 15
gemaal DL1 14, 101, 140, 188 DL2 63
gemeentelijk rioleringsplan Amsterdam 2016–2021
DL1 7, 27
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) DL1 34
DL2 106
geotextiel DL2 34, 35, 87, 94, 95, 106, 107, 108
geothermieput DL2 54, 58, 112
gerecycled (materiaal) DL1 135, 180, 189, 196 DL2 86,
87, 97, 98, 101, 102, 108, 109, 111
gevelgroen DL1 180 DL2 105
geveltuin DL1 82, 94, 176, 180, 188, 192 DL2 24, 33, 38,
82, 108
gezondheidsrisico DL2 106, 109
gezond oppervlaktewater DL1 53, 56, 82
GFT DL2 79, 85
GF DL1 196 DL2 54, 60, 112
glasvezel DL1 20 DL2 62, 87, 96, 113, 115
golfbaan DL1 13, 87, 109, 190
goot DL1 85 DL2 23, 24, 37, 97, 108, 109, 111
gradiënt DL1 180 DL2 11, 49, 110, 111
gras DL1 29, 36, 40, 173, 180, 182 DL2 35, 95, 97, 106, 108,
110, 111, 114
grasbetonsteen DL2 24, 35, 108
greppel DL1 13, 82 DL2 24, 27, 33, 34, 67, 106, 107
grijs water DL1 109, 135, 188, 192, 196 DL2 23, 68, 70, 77,
87, 89, 114
grind DL1 173 DL2 35, 87, 92, 93, 94, 98, 108, 109
grindbak DL2 34
grindkoffer DL1 82 DL2 42, 97, 107
grindlaag DL2 108, 109, 111
groen DL1 5, 7, 13, 18, 25, 27, 29, 45, 47, 53, 56, 61, 62, 66,
69, 71, 77, 84, 85, 87, 94, 96, 118, 119, 163, 172, 174,
176, 180, 184, 189, 192, 196 DL2 3, 5, 6, 8, 11, 14, 18,
23, 24, 26, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 67, 68, 75, 95, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 114
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groen dak DL1 66, 87, 88, 89, 94, 172, 180, 188 DL2 6, 21,
24, 39, 40, 51, 108, 109, 111
groene berm DL2 23, 24, 32, 106
groene erfafscheiding DL1 69 DL2 18, 105
groene gevel DL1 94, 180 DL2 6, 23, 24, 38, 44, 50, 51,
103, 105, 110
groene stad DL1 25
groene wand DL1 85, 97 DL2 50, 108, 111
groenstrook DL1 25, 166, 168, 172, 173, 176, 180, 184, 188,
189, 192, 196 DL2 8, 33, 43, 42, 68, 75, 80, 82, 83, 93,
97, 103, 107, 115
groenstructuur DL1 47, 87, 88, 89, 109, 172, 188, 196
DL2 43
groente- en fruitafval DL1 99, 189 DL2 60, 70, 87, 95
grondexploitatiebegroting (GREX) DL1 45, 46
grondstof DL1 5, 17, 25, 59, 135, 196 DL2 70, 86, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
grondstof uit afvalwater DL1 59, 142
grondstoffenstation DL2 68, 70, 113
grondverbetering DL2 34, 106, 107, 108
grondwater DL1 13, 27, 34, 36 37, 38, 54, 71 DL2 24, 27,
37, 76, 106, 107, 108, 110, 114
grondwaterstand DL2 106, 107, 108, 109, 110, 114
grondwaterniveau DL1 13, 71, 172, 196 DL2 34, 36, 78,
110
grondwateropbolling DL1 172 DL2 24, 28, 106
grondwaterspiegel DL1 54, 172 DL2 106
grondwaterpeil DL1 109
grondwaterstand DL1 17, 27, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 41,
71, 109
haalbaarheidsstudie DL1 45
handholes DL1 192, 196 DL2 68, 80, 81, 115
helling DL1 57 DL2 26, 40, 49, 106, 108, 109, 110, 111
hellingbaan DL1 132 DL2 106
helofyt DL1 82, 172, 173 DL2 52, 105, 110
helofytenfilter DL2 24, 26, 105, 106
hemelwater DL1 54 DL2 42, 46, 77, 105, 106, 107, 108,
109, 110
hemelwaterafvoer (HWA) DL1 17, 20, 82, 109, 110, 145,
176, 196 DL2 39, 40, 86, 87, 97, 103, 107, 109
hemelwaterriool DL1 17, 20, 71, 173 DL2 29, 31, 34, 42,
107
hemelwaterverordening DL1 7, 27
hergebruik DL2 86, 87, 90, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103
hergebruik regenwater DL1 82, 85 DL2 23, 24, 40, 41,
103, 109
hergebruik restwarmte DL1 25, 107, 116 DL2 53, 54, 56,
112
hergebruik grond DL1 145 DL2 86, 87, 90
hergebruik materialen DL1 17, 25, 135, 142, 173, 180, 196
DL2 86, 87, 91, 95, 97, 98, 99, 101, 102
herinrichting DL1 13 47, 48, 180
historische route DL1 61, 64, 87
hitte DL1 5, 7, 25, 27, 29, 34, 35, 42, 43, 44, 188, 189
DL2 5, 23, 50, 105
hitte-eilandeffect DL1 27, 55, 61, 66, 172, 188, 196
DL2 3, 5, 8
hittestress DL1 18, 27, 29, 34, 42, 43, 50, 54, 55, 56, 66, 87,
174, 180 DL2 3, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22
hogetemperatuur (HT) DL1 17, 99, 176, 188, 189 DL2 112
holle weg DL2 24, 29, 106
hoofdfietsroute DL1 173
hoofdontsluiting DL1 163, 182
hoogbouw DL1 17, 25, 30, 163, 180 DL2 112
hoogspanning DL1 17, 20 110 DL2 59, 112
hoogspanningskabel DL1 99
hoogstedelijk DL1 7, 11, 13, 17, 25, 27, 121, 135, 163, 174,
189 DL2 71, 74, 80, 83
hoogwaardig hergebruik DL1 5, 116, 135, 142, 196
DL2 86, 87, 102
hub DL1 25, 103, 121, 130, 131, 132
huidige en de potentiële situatie DL1 27, 50, 53, 50, 55,
163
huishoudelijk afval DL1 25, 104, 116, 135, 189
huishoudelijk afvalwater DL2 77, 105
hulpwarmtecentrale DL2 112, 113
HWA-riool DL2 74, 83, 97, 105, 106, 107, 108
infiltratie DL1 18, 25, 27, 29, 34, 38, 39, 54, 71, 82, 85, 109,
172, 180, 188, 196 DL2 23, 34, 35, 36, 37, 77, 105, 106,
107, 109
infiltratiecapaciteit DL1 34 DL2 107
infiltratiedak DL2 24, 39, 109
infiltratiekrat DL1 192, 196 DL2 24, 34, 35
infiltratieput DL2 24, 35, 107
infiltratiestelsel DL1 85 DL2 23, 24, 34, 35, 107
infrastructuur DL1 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 27, 45, 46, 47,
54, 57, 109, 172, 192 DL2 3, 43, 90
insect DL1 87, 172, 196 DL2 46, 48, 50, 110, 111
insectenhotel DL1 94 DL2 50, 51, 111
isolatie DL2 21, 39, 82, 105, 108, 109, 111, 113
isolerend dak DL2 6, 21
isolerend effect DL2 105
inspectieput DL1 109, 113, 119, 188 DL2 67, 68, 80, 81,
115
instroomsnelheid DL2 106, 107, 108
instroompunt DL2 106, 107
integraal DL1 5, 7,48, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 87, 163 DL2 4
integraal waterbeheer DL1 85 DL2 23, 24, 27, 31, 106
integrale leidingtunnel (ILT) DL1 17, 18, 109, 113, 119,
176 DL2 67, 68, 80, 82, 84, 114, 115
integrale regenwaterinfiltratie DL2 24, 33, 107

iteratief proces DL1 54, 56, 163
internet- en dataverkeer DL1 99 DL2 62
intensief (groen) dak DL2 24, 39, 44, 51, 109, 111
investeringsbesluit DL1 45, 46, 51
IT-riool DL2 24, 34, 35, 106, 107
inwerppunt DL2 68, 71, 78, 79, 85, 113, 114, 115
inwerpzuil DL1 163, 168, 176, 180, 192, 196 DL2 78, 85
kabel- en leidingaanleg DL1 13, 17, 45,109 DL2 114, 115
kabelgoot DL2 85
kabelkoker DL1 20, 109, 113, 116, 119, 173, 180, 192, 196
DL2 67, 68, 82, 85, 113, 115
kademuur DL1 7, 45 DL2 44, 49, 110
kantopsluiting DL1 145, 173, 180 DL2 86, 87, 97
kantorengebied DL1 11, 13
kavel DL1 45, 54, 56, 66, 71, 94, 189
kelder DL1 17, 82, 116, 176 DL2 24, 40, 41, 68, 80, 85, 109,
111, 114, 115
klei DL1 12, 30, 32, 33, 114
(klein) organisme DL1 18, 34, 35, 87, 97, 109, 172 DL2 43,
44, 48, 51, 110
kleine zoogdieren DL1 87, 172, DL2 110
klimaat DL2 21, 105, 111
klimaatadaptatie DL1 5, 7, 25, 27, 45, 47, 87, 163
DL2 3, 67
klimaatakkoord DL1 7, 25 DL2 53
klimaatbestendige stad DL1 25, 27, 48
Klimaateffect(atlas) DL1 27, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 54, 55
klimaatneutraal DL1 25
klimaatstresstest DL1 29, 61
klimaatverandering DL1 5, 7, 18, 25, 27, 29, 71 DL2 5,
23, 27, 43
klimaatwet DL1 25
klimatoop DL1 61, 62, 63
klimplant DL2 14, 44, 50, 111
knelpunt DL1 7, 13, 17, 18, 27, 72, 109, 182 DL2 3, 67
knikpuntanalyse DL1 48, 49
koele lucht DL2 14, 105
koeling DL1 69, 71, 172, 192 DL2 105, 109, 112
koelwater DL1 104 DL2 56, 112
Koers 2025 DL1 7, 25
kolk DL1 145, 173, 190 DL2 86, 87, 97
koudebron DL1 100, 104, 107 DL2 53, 54, 58, 112
koudelevering DL1 99, 192
koudeopslag DL1 17, 99, 188 DL2 54, 64, 112, 114
kwel DL1 13, 17, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 54, 71, 87,
109 DL2 23, 27, 43, 114
laadnetwerk DL1 25
laagspanning DL1 20, 109
laagveenbodem DL1 13, 109
lagetemperatuur (LT) DL1 99, 111, 173, 176, 180, 188,
189, 190 DL2 53, 66, 112
lage warmteaccumulatie DL2 6, 16, 17
lage warmte-uitstraling DL1 56, 66, 196
(landelijk) wet- en regelgeving DL1 7, 8, 51, 53, 54
langzaam-verkeerroute DL1 189, 121, 166
leefbaarheid DL1 13, 46, 56, 61, 66, 121, 166, 174, 182, 184
leefgebied DL1 87 DL2 46, 47, 48, 110
leefmilieu DL1 5, 6, 54, 61, 172 DL2 5, 49, 105
Leefmilieu (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 61, 66,
172, 180, 188, 196 DL2 3, 5, 105
leiding DL1 5, 7, 13, 17, 18, 45, 50, 53, 56, 57, 99, 109, 116,
119, 145, 163, 166, 173, 174, 176, 180, 189, 192, 196
DL2 3, 4, 40, 53, 57, 60, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 97, 108, 109, 112 , 113,
114, 115
leidingenpakket DL1 18, 109, 166, 180
leidingtunnel DL1 17, 18, 99, 109, 176 DL2 67
levensduur DL1 45, 47, 48, 173, 196 DL2 114
levensloopcyclus DL1 48, 49
logistieke overslag DL1 25, 121, 132
lokale opslag DL1 59, 82 DL2 60
LPG DL1 13, 15
lucht DL1 18 DL2 14, 18, 78, 79, 85, 105, 106, 107, 108
luchtdoorlatend DL2 108
Lucht(door)stroming DL1 54, 62, 63, 66 DL2 5, 6, 14,
18, 105
luchtinname DL2 70, 78, 79, 85
luchtkwaliteit DL1 168, 188
luchtstroom DL1 87, 180, 188
luchttemperatuur DL2 5, 8, 11, 105
luchtverontreiniging DL1 61
maaiveld DL1 7, 12, 17, 27, 29, 54, 56, 57, 71, 85, 94, 109,
163, 180, 184, 188, 189 DL2 14, 23, 24, 26, 27, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 68, 80, 82, 83, 85, 97, 105,
107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115
maaiveldhoogte DL1 13, 29, 40, 41, 71
maaiveldinrichting DL1 17, 132, 142, 163, 173, 180, 196
maatregel DL1 5, 7, 8, 13, 18, 29, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54,
56, 59, 66, 71, 82, 188 DL2 3, 4, 5, 14, 20, 23, 29, 31,
38, 43, 50, 53, 60, 64, 67, 72, 86, 87, 90, 101, 103, 105,
106, 108, 109, 111, 113, 114
mantelbuis DL1 20, 99, 113, 116, 119, 168, 176, 189
DL2 67, 68, 76, 77, 80, 114, 115
materiaal DL1 18, 66, 135, 137, 142, 145, 180, 196
Materialen (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 135,
142, 172, 180, 188, 196 DL2 3, 4, 23, 86
Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) DL1 46
meervoudig functiegebruik DL1 5 DL2 4, 106
meervoudige functiebenadering DL1 163
meervoudige inlaat DL2 68, 78, 79, 85, 114, 115

meterkast DL1 103, 172 DL2 66
metro(lijn) DL1 5, 15, 87, 121, 126, 132
metrostation DL1 11, 34, 109, 121, 126
microklimaat DL2 110, 111
microleven DL2 43, 67
micro-organisme DL1 18, 35, 87, 109 DL2 65, 90, 105, 109
middenspanning DL1 20
middentemperatuur (MT) DL2 112
milieubelastend DL1 173 DL2 90, 91, 102
milieuhygiëne DL1 13, 15
milieuzone DL1 13
Mobiliteit (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 121, 132,
172, 180, 188, 196 DL2 3
mobiliteitsoplossing DL1 54
mobiliteitsstudie DL1 8 DL2 3
Mobility-as-a-Service (MaaS) DL1 25, 132
moerasplant DL2 24, 26, 27, 106
multimodaal knooppunt DL1 11, 121
multimodale (parkeer)hub DL1 121, 132
natuurinclusief DL1 5, 94 DL2 4, 43
natuurdak DL1 180, 188 DL2 44, 51, 52, 111
natuurdoeltypen DL2 110
natuurlijke oever DL1 56, 82, 172 DL2 24, 26, 96, 105
Natuurnetwerk Nederland DL1 87, 94 DL2 43
neerslag DL1 5, 18, 25, 29, 34, 71 DL2 23, 103, 106, 109
nest DL1 94, 180 DL2 110, 111
nestkast DL1 94, 180 DL2 44, 50, 111
nestmogelijkheid DL1 97, 180 DL2 43, 44, 50, 111
netbeheerder DL1 8, 17, 45, 50, 51
netwerk DL1 47, 54, 56, 87, 109, 110, 111, 121
next electric-/all-electric-oplossing DL1 99
nieuwbouw DL1 13, 18, 51, 59, 61, 71, 87, 94, 99, 109, 135,
172, 173, 190 DL2 106, 108, 109, 111, 112
nieuwe grondstof DL1 135
nieuwe sanitatie DL1 109, 111, 119, 135, 141, 190, 192,
196 DL2 3, 67, 68, 70, 77, 113, 114
nitraat DL2 106
noodafvoer DL2 106, 107, 108
noodvoorziening DL1 17
NOVI DL1 XXXXX
NOx-tolerantie DL1 87
nutriënt DL1 13, 192
nutskast DL1 25
nutsvoorziening DL1 25, 109 DL2 24, 29, 30, 66, 106
oever DL1 5, 25, 56, 71, 80, 81, 82, 87, 97, 142, 172 DL2 6,
9, 10, 14, 24, 26, 29, 31, 33, 43, 44, 49, 105, 106, 110,
111
oeverbeschoeiing DL1 145 DL2 86, 87, 89, 96
olifantsgras DL1 173
Omgevingsvisie DL1 8, 47, 53
Omgevingswet DL1 8, 47
ondergrond DL1 5, 7, 8, 13, 17, 20, 25, 34, 45, 47, 48, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 59, 85, 99, 104, 109, 119, 135, 163,
173, 180, 184, 188, 189, 190, 196 DL2 3, 4, 23, 24, 34,
35, 36, 40, 46, 53, 60, 64, 67, 68, 71, 75, 77, 80, 83, 84,
85, 86, 87, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115
ondergronds afvaltransport (OAT) DL1 13, 17, 109, 111,
119, 135, 139, 189, 192, 196 DL2 67, 68, 71, 76, 78, 85,
107, 113, 114, 115
onderhoudsbudget DL1 47
onderhoudstermijn DL1 48
onderkeldering DL1 17
onderstation DL1 13, 15, 99, 100, 172 DL2 53, 54, 59, 112
ongewervelden DL1 87, 109
ontwerpateliers DL1 56, 163
ontwerpen DL1 5, 7, 8, 18, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61
DL2 3, 4, 43, 62
ontwerpproces DL1 45, 56, 57, 163
ontwikkelopgave DL1 59
ontwikkelstrategie DL1 163
opbolling DL1 172 DL2 24, 28, 106
openbaar vervoer DL1 121, 126, 127, 132
oplaadpaal DL1 47, 132, 180 DL2 54, 61, 112
oplaadpunt DL1 107, 132, 180, 196 DL2 53, 54, 61, 112
oppervlaktetemperatuur DL2 105
oppervlaktewater DL1 13, 17, 29, 34, 35, 42, 43, 53, 56,
71, 82, 87 DL2 26, 27, 32, 34, 42, 58, 89, 96, 105, 106,
107, 109, 112
opslag elektriciteit DL1 104, 172, 189
opslag energie DL1 25, 99, 102, 103, 107 DL2 53, 54, 60,
61, 64, 112, 113
opslag grondwater DL1 82 DL2 24, 27
opslag warmte DL1 104
opwekking DL1 99, 100, 101, 104, 107, 172, 196 DL2 53,
54, 60, 63, 65, 112, 113
organische stof DL1 18 DL2 89, 90, 108, 109, 111, 113
organisme DL1 18, 34, 35, 87, 97, 109, 172 DL2 43, 44, 48,
51, 65, 90, 105, 109, 110
ov-station DL1 121, 132
overallstrategie DL1 54, 55
overdrachtsstation DL1 25, 99, 100, 107, 172 DL2 53, 54,
57, 66, 67, 112, 113
overloop DL1 73, 82 DL2 34, 40, 109
overstort DL1 71 DL2 31, 40, 106, 107, 108, 109, 111
pakket kabels en leidingen DL1 17, 53, 174
pakketafhaalpunt DL1 121, 132
park DL1 13, 25, 61, 87, 88, 89, 94, 135 DL2 11, 14, 47, 50,
51, 93
parkachtige zone DL1 61, 87, 135
parkeergarage DL1 17, 103, 132, 189 DL2 37, 54, 61, 66,
68, 84, 85, 107, 112, 113, 115
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parkeerkelder DL1 116, 176 DL2 40, 41, 68, 80, 85, 115
parkeernorm DL1 45
parkeeroplossing DL1 13
parkeerplaats DL1 56, 130, 132, 176, 196 DL2 6, 11, 108
parkeerterrein DL1 121, 190 DL2 6, 11, 12
parkeervak DL1 57, 132, 163 DL2 35, 61, 97
peilbuis DL1 109, 114, 115 DL2 77
peilregime DL1 13, 71
pergola DL1 66 DL2 6, 11, 13, 21, 105
perscontainer DL2 115
persinstallatie DL2 83
persriool DL1 20, 21, 110, 173
piek DL1 17, 71, 82, 99, 104, 172, 180, 196 DL2 112
piekafvoer DL2 109
piekbui DL1 71, 180 DL2 106
piekmanagement DL2 59
piekvraag DL2 60, 61
Plaberum DL1 45, 46, 50
plangebied DL1 11, 50, 53, 54, 55, 56, 59, 163
planproces DL1 5, 45, 46, 50 DL2 3
plant DL1 13, 18, 71, 34, 35, 82, 87, 94, 172, 180, 188
DL2 6, 8, 14, 21, 24, 26, 27, 29, 33, 34, 37, 38, 44, 46,
47, 50, 51, 52, 65, 75, 87, 89, 90, 95, 97, 103, 107, 108,
109, 110, 111, 113, 114
plantenergie DL2 54, 65, 113
plantenbak DL2 14, 24, 36, 82, 107, 108
plantensoort DL1 18 DL2 110
plantenvezel DL1 173, 189 DL2 87, 93, 102
plantsoen DL1 25, 56, 59 DL2 97
plein DL1 7, 48, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 71, 77, 82, 163
DL2 3, 8, 11, 24, 36, 108
plusnet auto DL1 166, 182
plusnet fiets DL1 124
polder DL1 13, 14, 26, 29, 30, 32, 34, 61, 71, 82, 121
DL2 23, 27, 67
Point of Presence (PoP) DL2 54, 62, 112
prestatiedoel DL1 6, 53, 54, 55, 56, 59, 66, 82, 94, 104, 116,
132, 142, 163, 166, 168, 174, 182, 190 DL2 3
proceskosten DL1 54
profiel DL1 17, 18, 25, 45, 50, 51, 54, 56, 59, 61, 109, 121,
132, 163, 166, 167, 168, 172, 176, 180, 182, 188, 189,
190, 192
programmeren DL1 7, 8, 13, 17, 18, 45, 48, 50, 51, 53, 54,
56, 59, 109, 163 DL2 3
projectgrens DL1 7, 45
puin DL1 173 DL2 51, 52, 86, 87, 91, 94, 108, 111
put DL1 17, 20, 109, 113, 119, 189 DL2 24, 32, 35, 54, 56,
58, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 106, 107, 112, 113,
114, 115
PV DL1 99, 100, 101, 104, 196 DL2 53, 60, 65, 113
rainproof DL1 13, 27, 71, 72, 73, 82 DL2 23, 24, 29, 30,
97, 106
raketeren DL2 113
recreatie(f) DL1 11, 25, 66, 87, 92, 93, 94, 132 DL2 24, 36,
39, 109
regenbestendig DL1 54 DL2 23, 24, 42, 109
regenbui DL1 17, 27, 34, 71, 82, 180, 188 DL2 27, 39, 107,
108, 109
regenpijp DL1 180, 188 DL2 24, 34, 42, 107, 108, 109, 111
regenwater DL1 17, 27, 34, 54, 71, 72, 82, 85,87, 172, 176,
180, 182, 184, 188, 189, 192, 196 DL2 23, 24, 26, 29,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 77, 93, 97,
103, 106, 107, 108, 109, 111
regenwaterinfiltratie DL2 33, 107, 108
regenwateropslag DL1 82 DL2 24, 32, 40, 41, 109
regenwateropvang DL1 17 DL2 31, 103
regenwatervijver DL2 24, 34, 107
regenwaterzak DL2 109
regenwaterzuivering DL2 24, 28, 106
regie (nemen) DL1 17, 20, 45
reservoir DL2 106, 109
restruimte DL1 11, 13, 87
restwarmte DL1 25, 99, 101, 104, 107, 173, 188 DL2 53,
54, 56, 112
retentiedak DL1 71, 74, 75 DL2 109
retentievermogen DL2 27, 108, 111
retourbuis DL1 17
rijstrook DL1 166, 168, 173, 180, 184, 189
riool DL1 13, 15, 17, 20, 45, 46, 71, 85, 101, 104, 109, 110,
111, 140, 173, 176, 180, 188, 196 DL2 23, 24, 29, 31,
32, 34, 35, 40, 42, 74, 77, 103, 105, 106, 107, 108, 109,
113, 114
rioolbuis DL1 180, 192 DL2 68, 77, 79, 97, 114
riooldiameter DL2 24, 106
rioolgemaal DL1 101, 140, 188
rioolleiding DL1 180 DL2 74, 114
rioolstelsel DL2 77, 97
rioolwater DL1 109, 135, 196 DL2 23, 60, 70, 89
riothermie DL1 101, 135 DL2 112
risico DL1 13, 27, 29, 30, 31, 35, 40, 34, 36, 41, 55
Roadmap Circulaire Gronduitgifte DL1 135
rooilijn DL1 45
ruimtebeslag DL1 7, 109 DL2 74, 107, 112, 113
ruimtebesparend DL1 13, 109 DL2 67, 84, 113
ruimteclaim DL1 13, 17, 109 DL2 67
ruimtelijke kwaliteit DL1 174, 182, 190
ruimtelijke opgave DL1 45, 47, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59,
61, 66, 71, 82, 87, 94, 99, 104, 109, 116, 121, 132, 135,
142, 163, 166, 174, 182, 190
RWZI DL1 111, 135, 140, 141 DL2 60, 70, 89, 90
sanitatie DL1 109, 111, 119, 135, 141, 190, 192, 196

schaalniveau DL1 7, 47, 54, 56, 121 DL2 3, 4, 109
schaduw DL1 66, 69, 87, 168, 172, 180, 188, 196 DL2 5, 6,
8, 11, 14, 18, 20, 21, 65, 105, 110, 111, 113
schaduwdoek DL1 172 DL2 6, 9, 10
schaduwelement DL1 56, 59, 66 DL2 9, 101
schaduwgradiënt DL1 180 DL2 6, 13
schaduwoppervlak DL2 105
scheg DL1 25
schimmel DL1 18, 87, 109 DL2 108
scooter DL1 121, 132 DL2 61
sediment DL2 106, 107, 108
sedum DL2 21, 39, 108, 111
sedumdak DL2 108, 109
seizoensberging DL1 59, 82
servicestrook DL1 168, 173, 176, 180, 192, 196
sleufbekisting DL1 180, 189 DL2 68, 72, 113
sleufloze techniek DL2 68, 73, 113
slib DL1 145, 196 DL2 26, 86, 87, 89, 90, 106, 108, 109
slim waterdak DL1 188 DL2 24, 40, 109
slokop DL1 180, 188 DL2 32, 34, 105, 106, 107, 108
smart mobility concept DL1 121
snelladen DL1 121 DL2 61
snoeiafval DL1 99, 104, 135
sociale en verkeersveiligheid DL1 61
sociale structuur DL1 50
speelplek DL1 92, 93, 94
sport DL1 5, 7, 11, 31, 66, 87, 94 DL2 39, 87, 100, 101, 109
sportpark DL1 11, 109, 190
sportveld DL1 13, 87, 92, 93, 137 DL2 87, 100, 107
stadsdeelwerf DL1 135
stadskas DL2 54, 56, 112
stadsontwerp DL1 5
stadsontwikkeling DL1 5
stadsstraat DL1 25, 182
stakeholder DL1 8, 45, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 DL2 112
station DL1 11, 13, 27, 34, 109, 121, 126, 132, 182
Stedelijk Mobiliteitsfonds (SMF) DL1 46
stedenbouwkundig plan DL1 45, 51, 61
stedenbouwkundige opgave DL1 25, 53
stedenbouwkundige typologie DL1 53
steenslag DL2 108
stikstof DL1 80, 142, 189, 196 DL2 43, 87, 89, 106
straatmeubilair DL1 45, 56, 142, 145, 173 DL2 6, 16, 17,
68, 82, 86, 87, 99, 101, 115
straatontwerp DL1 163
straatprofiel DL1 17, 18, 25, 45, 51, 54, 56, 132, 163, 166,
175, 176, 180, 182, 183, 184, 189, 191 DL2 107, 115
strategie DL1 5, 17, 27, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 163
DL2 53, 106
stratenpatroon DL1 18
stresstest DL1 25, 27, 29, 34, 61, 188
structuurvisie DL1 7, 47, 53
substraat DL1 145 DL2 21, 38, 39, 40, 51, 52, 86, 87, 95,
98, 108, 109, 111
talud DL1 87 DL2 31, 43, 49, 72, 95, 105, 106, 107, 110,
113, 114
tapwater DL1 99 DL2 66, 112
technisch ontwerp DL1 45, 51, 56
telecom DL1 8, 17, 20 DL2 54, 62, 112
telefonie DL1 5
telefoonkabel DL1 17
temperatuur DL1 17, 18, 20, 27, 35, 99, 109, 111, 173, 176,
180, 188, 189, 190, 196 DL2 5, 8, 9, 11, 18, 21, 53, 56,
57, 92, 97, 105, 111, 112
Tijdelijke Inrichting Openbare Ruimte (TIOR) DL1 47
topambitie DL1 53, 55, 166, 190
traditionele riolering DL1 119 DL2 67, 68, 77
trafohuis DL1 99, 180 DL2 62
traforuimte DL1 172
transformatiegebied DL1 10, 17, 47, 75, 79, 89, 99, 101,
109, 135, 137
transformatie DL1 7, 11, 13, 25, 17, 18, 47, 59, 71, 87, 94,
121, 135, 166, 174, 180 DL2 53, 59
transitie DL1 5, 7, 17, 25, 47, 49, 180 DL2 3, 53, 59, 60, 66
transportbuis DL1 17, 192 DL2 85
transportleiding DL1 13, 17, 99, 119, 173, 176, 180, 189,
196 DL2 57, 67, 68, 73, 75, 76, 77, 78, 113, 114, 115
transportriool DL1 45 DL2 113
transportsnelheid DL2 114, 115
trapsgewijs proces DL1 25, 121, 135
trottoir DL1 166, 168, 173, 176, 180, 182, 188, 192, 196
DL2 9, 24, 29, 37, 38, 80, 82, 93, 97, 106, 108
tuin DL1 25, 82, 94, 176, 180, 188, 192 DL2 24, 33, 38, 40,
50, 82, 97, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111
tussenschaal DL1 46, 47, 50, 53
tweerichtingsverkeer DL1 180, 192
typologisch (straat)profiel DL1 54, 56
uitleglocatie DL1 25
uitstootvrij alternatief DL1 121
uitvoering DL1 47, 45, 46, 50, 54, 56, 57 DL2 49, 51, 80,
101, 108, 110, 113
uitvraag DL1 50, 51, 56
uitwerkingen DL1 7, 8, 48, 50, 56, 132, 163, 188 DL2 3, 4,
14, 23, 29, 41, 43, 48, 53, 67, 72, 86, 105
vacuümsysteem DL1 192, 135 DL2 70
vacuümleiding DL1 196, 109 DL2 68, 77, 114
vacuümtoilet DL2 77, 114
vacuümriolering DL2 70, 114
vacuümrioleringsstation DL2 68, 70, 77, 78, 113
vasthouden (regen)water DL1 18, 56, 71, 85
veengrond DL1 109, 114
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veiligheid DL1 13, 15, 54, 56, 61, 100, 101, 145, 180
DL2 60, 86, 87, 101, 112
verblijfmogelijkheid (vogel) DL2 43, 44, 50, 110, 111
verdampen DL1 188 DL2 5, 8, 14, 38, 105
verdamping DL1 29, 53, 56, 66, 69 DL2 5, 6, 11, 14, 21, 90,
105, 107
verdichten DL1 11, 25
verdichtende stad DL1 7, 25
Vereveningsfonds (VEF) DL1 46
Vegetatie DL2 39, 40, 50, 52, 65, 105, 106, 107, 108, 110,
111
vergroenen DL1 56, 85, 94, 172 DL2 5, 6, 14, 21, 23, 24,
26, 105
verharding DL1 18, 29, 56, 66, 69, 71, 85, 172, 189 DL2 5,
6, 8, 9, 14, 15,16, 23, 24, 26, 34, 35, 36, 80, 93, 94, 105,
107, 108, 112
verkeersdrempel DL2 29, 106
verkeer DL1 25, 47, 51, 61, 121, 132, 166, 168, 172, 173,
174, 180, 182, 184 DL2 5, 32, 97, 106
verkoelend effect DL1 61, 66, 188 DL2 8, 14, 18, 105
verkoelende luchtstroom DL1 61, 69, 87, 196 DL2 5, 6,
14, 18, 105
verkoeling DL1 69, 71, 172, 192 DL2 5, 6, 14, 18, 20, 21,
105
verneveling DL2 14, 105
verstedelijking DL1 7, 61, 172
vervangingsopgave DL1 27, 49
vervangingstermijn DL1 45, 47
vervoershubs DL1 25, 121
vervoersinfarct DL1 121
vervoersmogelijkheid DL1 121 DL2 105
vervuiling DL2 105, 106, 107, 108, 110, 115
verzamelstation DL1 109, 139 DL2 67, 68, 71, 78, 112,
113, 114, 115
verzilting DL2 107
vitaal bodemleven DL1 17, 18, 87
vloerpeil DL1 71, 79, 82 DL2 24, 41, 106, 109
vocht DL1 18, 180 DL2 36, 105, 107, 108, 110, 111
voedingsstof DL1 18, 87 DL2 92, 106, 107, 108
voedingsstofgehalte DL1 18
voedselrijk DL1 13, 71 DL2 110
voedselweb DL1 18, 87 DL2 43, 67
voetganger DL1 121, 122, 123, 173, 192 DL2 20, 80, 105
vogel DL1 90, 91, 97, 172, 180, 196 DL2 44, 48, 50, 51,
110, 111
volkstuin DL1 31, 135
volkstuinenpark DL1 13, 87
voorbeeldstraat DL1 132, 163
VOS-emissie DL1 87
vrijliggend busbaan DL1 182, 184
vrijliggende fietspaden DL1 168, 182, 192, 196
vuilwaterriool DL1 17, 109, 135, 140 DL2 32, 68, 77, 106,
114
waardestroom DL1 17, 142 DL2 71, 78, 83
wadi DL1 17, 25, 82, 87, 109, 168, 172, 176, 180, 184, 188,
189, 196 DL2 24, 29, 31, 33, 34, 43, 44, 46, 75, 107, 110
wandelen DL1 87, 132, 166, 173, 180, 188, 189
wandelroute DL1 132 DL2 6, 11
warme lucht DL2 14, 18, 105
warmte DL1 8, 20, 76, 99, 104, 109, 116, 135, 172, 173, 176,
188 DL2 5, 6, 8, 18, 20, 21, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 64,
66, 67, 68, 74, 75, 105, 112, 113, 114
warmteaccumulatie DL2 6, 16, 17
warmtenet DL1 8, 17, 18, 20, 45, 48, 57, 99, 104, 109, 188,
189, 196 DL2 56, 57, 66, 112, 113
warmteafgifte DL1 99
warmtebron DL1 8, 18, 59, 104 DL2 53, 54, 56, 58, 112
warmtedistributie DL1 99, 107 DL2 53, 54, 57, 112
warmteleiding DL1 109, 119, 180, 188, 189, 192 DL2 4, 67,
68, 72, 74, 84, 97, 113, 115
warmtegrid DL1 99
warmtekrachtcentrale DL2 54, 57, 112
warmte-koudeopslag (WKO) DL1 99, 102, 103, 104, 188,
189, 192 DL2 54, 64, 113
warmteopname DL2 105
warmteoverdrachtstation (WOS) DL1 99, 100, 107, 172
DL2 53, 54, 57, 66, 113
warmtesysteem DL1 20, 99
warmte-uitstraling DL1 56, 66, 69, 196 DL2 5, 6, 16, 22,
105
warmteweerkaatsing DL1 56 DL2 6, 22
Water (gebiedsthema) DL1 6, 53, 54, 56, 59, 71, 82, 172,
180, 188, 196 DL2 3, 4, 23
waterbergend DL1 17, 71, 73, 77, 85 DL2 24, 27, 36, 40,
108, 115
waterberging DL1 26, 71, 76, 77, 94, 96, 116, 135, 182, 188
DL2 3, 23, 26, 40, 43, 44, 46, 68, 82, 83, 106, 108, 110
waterdak DL1 94, 172, 176, 188 DL2 24, 40, 44, 50, 51, 52,
109, 111
watergang DL1 14, 59, 71, 82, 166, 168, 172, 173
waterhuishouding DL1 13, 34, 45, 50, 53, 54, 55, 94, 166,
168, 172, 182, 188
waterkering DL1 71, 78, 79 DL2 23
waterkwaliteit DL1 71, 80, 81, 82, 94, 135 DL2 23, 26, 105,
106, 109
waterloop DL1 56, 64, 71, 168, 172, 173 DL2 24, 31, 106
waterorganisme DL1 172
waterpeil DL1 12, 13, 82, 109
waterplein DL1 71, 82 DL2 24, 36, 108
waterregulatie DL1 18
waterschade DL1 27, 82, 188
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waterscheiding DL2 108
waterstof DL1 13, 104, 121 DL2 53, 60
watersysteem DL1 17, 29, 71, 172, 176 DL2 107
weg DL1 15, 17, 46, 56, 59, 69, 85, 87, 99, 109, 121, 132,
145, 163, 166, 168, 172, 173, 174, 176, 180, 188, 190
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Jan van Schaffelaarplantsoen. Foto: Nico Bick
Van Hallstraat. Foto: Nico Bick
Spaklerweg. Foto: Nico Bick
Waterloop. Foto: Nico Bick
Wibautstraat. Foto: Nico Bick
p.148
Centraal Station. Foto: Edwin van Eis
Hoek Barbara Strozzilaan/Antonio Vivaldistraat.
Foto: Alphons Nieuwenhuis
Amsterdam-Zuid. Foto: Edwin van Eis
Plantage Middenlaan. Foto: Edwin van Eis
Bellamyplein. Foto: Edwin van Eis
p.149
Wibautstraat. Foto: Nico Bick
Stationsplein, Beverwijk. Foto: Nico Bick
Erasmusgracht. Foto: Nico Bick
Westerpark. Foto: Edwin van Eis
Carrer de la Ciutat de Granada, Barcelona.
Foto: Marina Vasarini Lopes
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p.155
Cabralstraat. Foto: Joyce van den Berg
Vaartkom, Leuven. Foto: Joyce van den Berg
Schagerlaan. Foto: Joyce van den Berg
Brink, Betondorp. Foto: Joyce van den Berg
Ogrody Biblioteki, Warschau. Foto: Joyce van den Berg
p.156
Sarphatistraat. Foto: Nico Bick
Am Inselpark, Hamburg. Foto: Joyce van den Berg
Korte Papaverweg. Foto: Marjolijn Pokorny
Murmanskgade, Kopenhagen. Foto: Joyce van den Berg
Schaffhauserrheinweg, Bazel. Foto: Joyce van den Berg
Curaçaostraat. Foto: Joyce van den Berg
p.157
Gustav Mahlerplein. Foto: Edwin van Eis
Margarethenhöhe, Essen. Foto: Joyce van den Berg
Almere. Foto: Marina Vasarini Lopes
Groene gevel. Foto: Rienk Kuiper
Wiltzanghlaan. Foto: Joyce van den Berg
p.158
Dettifossstraat, Almere. Foto: Ingrid Oosterheerd
Station Bilthoven. Foto: Kouwenberginfra.nl
Hoek Tilanusstraat/Wibautstraat. Foto: Nico Bick
São Paulo. Foto: Marina Vasarini Lopes
p.159
Margarethenhöhe, Essen. Foto: Joyce van den Berg
Joris van den Berghweg. Foto: Joyce van den Berg
Kastrupstraat. Foto: Edwin van Eis
Station Noord. Foto: Ingrid Oosterheerd
Oosterpark. Foto: Ingrid Oosterheerd
Westerpark. Foto: Joyce van den Berg
Harkstraat. Foto: Nadine Schiller
p.160
Plac Grabowski, Warschau. Foto: Joyce van den Berg
Boelelaan. Foto: Marina Vasarini Lopes
Orlyplein. Foto: Joyce van den Berg
Centraal Station. Foto: Marjolijn Pokorny
WKO bij glastuinbouw. Foto: Energyretrofit.nl
Eendrachtspark. Foto: Joyce van den Berg
Europaboulevard. Foto: Ingrid Oosterheerd
p.161
D.L. Huidigstraat. Foto: Nico Bick
Amsterdam-Zuid. Foto: Edwin van Eis
Bellamyplein. Foto: Edwin van Eis
Jan van Schaffelaarplantsoen. Foto: Nico Bick
Amsterdam Bijlmer Arena. Foto: Nico Bick
Binnenzijde achterflap
Tilanusstraat. Foto: Ingrid Oosterheerd
Portretten: Szymon Michalski
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Met ondersteuning van
P150
Weesperzijde. Foto: Nico Bick
Diemerzeedijk. Foto: Nico Bick
Lansingpad, Zoetermeer. Foto: Ingrid Oosterheerd
Frederiksplein. Foto: Edwin van Eis
Porta Nuova, Milaan. Foto: Alessandra Riccetti
Naturbad, Riehen. Foto: Joyce van den Berg
p.151
Westerpark. Foto: Nico Bick
Gartenstrasse, Freiburg. Foto: Joyce van den Berg
Ookmeerweg. Foto: Alphons Nieuwenhuis
Paula-Modersohn-Platz, Freiburg. Foto: Joyce van
den Berg
Bertoldstrasse, Freiburg. Foto: Joyce van den Berg
p.152
Amager Bakke, Kopenhagen. Foto: Kallerna
Werderstrasse, Pforzheim. Foto: Joyce van den Berg
Rieselfeldallee, Freiburg. Foto: Joyce van den Berg
Langer Anger, Heidelberg. Foto: Joyce van den Berg
Max-Josef-Metzer-Strasse, Freiburg. Foto: Joyce van
den Berg
p.153
Boelelaan. Foto: Marina Vasarini Lopes
Piazza Leonardo da Vinci, Milaan. Foto: Alessandra
Riccetti
Unterer Rieselfeldgraben, Freiburg. Foto: Joyce van
den Berg
Staringplein. Foto: Joyce van den Berg
Munzingerstrasse, Freiburg. Foto: Joyce van den Berg
Kooiplein, Leiden. Foto: Ingrid Oosterheerd
Stavangerweg. Foto: Ingrid Oosterheerd
p.154
Van den Broekweg, Delft. Foto: Grazia Tona
Beethovenplein. Foto: Joyce van den Berg
Park 2020, Hoofddorp. Foto: Szymon Michalski
Johanna-Kohlund-Strasse, Freiburg. Foto: Joyce
van den Berg
Darwinplantsoen. Foto: Joyce van den Berg
Prinses Irenestraat. Foto: Joyce van den Berg
Oosterdok. Foto: Joyce van den Berg
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De Bodemkaart van Nederland digitaal, Wageningen, 2003
p. 126 / Kaart Openbaar Vervoer situatie 2020 is met
behulp van de plattegrond kaart van het GVB opzet.
p.136-137/ Grafiekverdeling (Kaarten Circulair
vastgoed en openbare ruimte) / Bron: TNO, verdeling
sloopmateriaal 2018-2050, April 2019
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Alessandra Riccetti, Basia van Rijt, Richard Ruijtenbeek, Maki Ryu, Nadine Schiller,
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Beeldredactie
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Vormgeving
Joseph Plateau grafisch ontwerpers
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Aan de inhoud is veel zorg besteed, desondanks kan informatie onvolledig of niet
helemaal correct zijn weergegeven. Aan de informatie in de twee delen van de
publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Getracht is om alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties te achterhalen.
Belanghebbende die mogelijk niet konden worden achterhaald, worden verzocht
contact op te nemen met gemeente Amsterdam/afdeling Ruimte en Duurzaamheid.
Uit deze uitgave mag voor eigen gebruik door fotokopieën, opnamen of enige andere
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uit deze uitgave is wel toestemming nodig en wordt verzocht contact op te nemen
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Amsterdam staat de komende jaren een grote transitieopgave
in de openbare ruimte te wachten. Een die wordt aangedreven
door de klimaatverandering, de overgang naar duurzame
energiebronnen, de toenemende schaarste aan grondstoffen
en de digitalisering van de samenleving. Daarnaast groeit
de stad gestaag en verdicht steeds verder. De ondergrondse
infrastructuur groeit mee, maar raakt vol. De transitie
stagneert als wordt vastgehouden aan de huidige stadsen gebiedsontwikkeling. Bij nieuwe inrichtingsplannen is
het traditionele van bovengronds naar ondergronds denken
passé. De in deze publicatie geïntroduceerde ontwerpmethode,
waarin de ondergrond en het meervoudig functiegebruik
vooropstaan, programmeert de openbare ruimte integraal.
Publieke en private partijen gaan in een vroeg stadium
om de tafel zitten om ondergronds ruimte te reserveren
voor een gezond leefmilieu, nieuwe energiesystemen, de
hitte- en neerslagproblematiek, de gewenste circulariteit en
natuurinclusief ontwerpen. Deze stapeling van maatregelen
draagt bij aan een groene, aantrekkelijke en kwalitatief
hoogwaardige openbare ruimte, waar het fijn wonen, werken,
recreëren, sporten en verblijven is.
De nieuwe ontwerpmethode wordt in twee boekdelen
gepresenteerd. Het eerste deel, Casus Amstel-Stad,
Amsterdam, geeft achtergrondinformatie over het
gebied Amstel-Stad en beschrijft de nieuwe ontwerp
methode aan de hand van dit concrete voorbeeld.
Het tweede deel, het Werkboek, bevat een catalogus van
generieke maatregelen en de uitwerkingen ervan, waaruit
de stedenbouwkundige ontwerper kan selecteren bij het
programmeren en ontwerpen van de openbare ruimte
en ondergrond.
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