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1.         Inleiding; achtergrond, probleemstelling en  
  opzet 

 
 
Achtergrond  
Om tot een wezenlijke opwaardering van het Wallengebied en het 
naastgelegen Damrak/Rokin te komen zijn de bestuurders van 
Centrale Stad en Stadsdeel Amsterdam Centrum in de zomer van 2007 
een bestuurlijk overleg gestart met de intentie de samenwerking te 
formaliseren in een coalitieproject (1012 geheten). De bestuurlijke 
coalitie bindt de strijd aan met de criminogene infrastructuur in 
vooral het Wallengebied en met de verloedering van het Damrak. Een 
aantal panden in De Wallen heeft -vooruitlopend op een definitief 
gebruik- tijdelijk een modebestemming gekregen. 
De coalitie streeft een grootschalige en ingrijpende functieverandering 
na. Amsterdam moet een hoogwaardig en attractief entreegebied 
krijgen dat past bij de ambities van Amsterdam Topstad en waar geen 
ruimte is voor criminele activiteiten. Het grondgebied van het project 
1012 wordt begrensd door de Prins Hendrikkade, de Singel, de 
Kloveniersburgwal/Geldersekade en de Munt. 
 
Behoefte aan een economische visie 
De gemeente Amsterdam beraadt zich thans op de (alternatieve) 
economische mogelijkheden van dit gebied. Dit moet uiteindelijk 
uitmonden in een Economische Visie voor het 1012-gebied. Voor de op 
te stellen Economische Visie heeft de gemeente behoefte aan een 
analyse van de economische (on)mogelijkheden in het gebied. Deze 
analyse loopt gelijk op met een stedenbouwkundige visie op het 
gebied, uitgevoerd door INBO Architecten. 
 
In aanvulling op de stedenbouwkundige studie heeft Economische 
Zaken van de gemeente Bureau Stedelijke Planning bv gevraagd om 
een economische visie op een wat hoger abstractieniveau. Deze visie 
zoomt  topdown in op 1012, vertrekkend vanuit de ambitie van 
Amsterdam Topstad, zoals uitgesproken in het Programma-akkoord 
van het huidige college van B&W. 
 
Bureau Stedelijke Planning heeft geen aanvullend onderzoek verricht, maar 
gebruik gemaakt van  bestaande  rapportages, data en aanwezige interne en 
externe expertise. Een workshop met stakeholders (op 27 mei 2008)  was 
onderdeel van de studie. 
 
De visie geeft antwoord op achtereenvolgens de volgende vragen: 

a. Wat zijn de belangrijkste trends in de ontwikkeling van  de Europese 
(binnen)steden?  
Wat zijn de belangrijkste trends in de ontwikkeling van binnensteden 
van grotere stedelijke centra op het gebied van verandering van 
werkgelegenheid, verschuivingen in de balans tussen wonen, werken 
en recreëren; veranderingen in de economische functie van 
binnensteden, en wat betekenen deze veranderingen  voor de 
toekomst? 
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b. Wat is in hoofdlijnen de na-oorlogse ontwikkeling van de 
Amsterdamse binnenstad geweest? 
Op welke elementen komt dat proces overeen met die in andere 
Europse steden, wat zijn de verschillen, en hoe komt dat? 

c. Welke karakteristieken heeft  postcodegebied 1012, en welke functie 
vervult het gebied nu in hoofdlijnen  in de binnenstad?  

d. Waar zit gegeven deze trends in Amsterdam economische ruimte om 
de functie van de binnenstad als geheel te doen versterken?  Welke 
economische functies/activiteiten missen we echt in Amsterdam die 
een bijdrage kunnen leveren aan versterking Amsterdamse 
binnenstedelijke economie? En waar liggen op dit moment de kansen 
die in 1012 kunnen worden gegrepen? 
 
In de afweging van de antwoorden op deze laatste vragen  spelen de 
volgende criteria een belangrijke rol: 

1. Bijdrage aan het BAP (Bruto Amsterdams Product). Bedoeld om ervoor 
te zorgen dat er een toegevoegde waarde ontstaat in Amsterdamse 
welvaart. Bedacht moet worden dat de bijdrage aan BAP beperkt kan 
zijn. Daarnaast draagt dit criterium bij aan het voorkomen van 
zorgactiviteiten waar geen economische kracht uit ontstaat. 

2. Bijdrage aan werkgelegenheid. Bedoeld om ervoor te zorgen dat de 
Amsterdamse samenleving ook verankerd is binnen dit gebied. Kan 
werkgelegenheid van velerlei aard zijn. 

3. Bijdrage aan hoogwaardiger economische diversiteit. Met diversiteit 
wordt bedoeld dat er  geen overheersende monocultuur is. Met 
hoogwaardig wordt bedoeld dat er sprake moet zijn van BAP en 
werkgelegenheid en dat er een mate van uniciteit moet zijn. Dat 
maakt economische activiteit unieker en meer onderscheidend. 

4. Vrije markt is bepalend in bestemming binnen kaders. Dat betekent 
dat er geen vorm van een Amsterdams economisch ‘planbureau’ zal 
zijn in de vorm van toewijzing van functies aan individuele panden. 
 
De visie geeft tevens een eerste aanzet voor de uitwerking per 
deelgebied en vormt de basis van een economisch toetsingskader van 
stedenbouwkundige visies en private initiatieven en projecten. 
 
De opzet van de studie is als volgt: 

• In hoofdstuk 2 een algemene beschouwing over de economische 
ontwikkeling van Europese (binnen)steden ; 

• Een korte schets van de na-oorlogse economische ontwikkeling 
Amsterdamse binnenstad (in hoofdlijnen) in hoofdstuk 3; 

• Een visie op de te verwachten toekomstige economische ontwikkeling 
van de Amsterdamse binnenstad in hoofdstuk 4; 

• Een analyse van de karakteristieken van het 1012-gebied en zijn 
onderdelen, zowel functioneel als stedenbouwkundig, in hoofdstuk 5; 

• In hoofdstuk 6 wordt een visie op het 1012-gebied geformuleerd en 
vindt een globale toetsing plaats aan de eerder genoemde 
afwegingscriteria; 

• Hoofdstuk 7 tot slot is een overzicht van de belangrijkste highlights 
van de visie. 
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2.   Algemene beschouwing over de economische 
ontwikkeling van Europese (binnen)steden 

 
 

Grootstedelijke  agglomeraties en regio’s zijn de aanjagers van de 
Europese economie. Het leeuwendeel van de economische activiteit is 
op het conto van steden te schrijven. Bovendien concentreert de groei 
van de bevolking en de economie zich ook in de grootstedelijke 
regio’s. Hoger onderwijs, kennisinstituten, zorg en culturele 
voorzieningen zijn veelal geconcentreerd in de stad. Niet zo vreemd, 
daar 60% van de Europese bevolking inmiddels in stad woont. 
Mondiaal is overigens net de grens van 50% gepasseerd.  
 
 
De stad terug op de politieke agenda 
 
De EU, nationale en lokale overheden hebben de stad weer hoog op de 
agenda staan. Zo hebben in 2000 de regeringsleiders van de EU tijdens 
een top in de Portugese hoofdstad Lissabon afgesproken dat de EU in 
2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de 
wereld moet zijn. Grootstedelijke agglomeraties en regio’s vervullen 
bij deze ambitie een cruciale rol. De Europese Commissie heeft in dat 
licht onderzoek laten uitvoeren naar de concurrentiekracht van 
Europese steden: de studie ‘State of European Cities’. Hierin zijn voor 
het eerst 258 Europese steden op diverse factoren met elkaar 
vergeleken, zoals economische kracht en groei, werkgelegenheid, 
demografie, transport en de samenstelling en het opleidingsniveau 
van de bevolking. 
Hoe scoren deze steden op de doelstellingen van de Lissabon Agenda? 
Om dit te meten zijn de steden op basis van twaalf indicatoren met 
elkaar vergeleken. De steden die goed presteren liggen vooral in 
Scandinavië, Nederland en in het westen van Duitsland. Ook de grote 
steden in Frankrijk, Zuid-Engeland en in het oosten van Schotland 
scoren goed, net als Madrid en Lissabon. De ‘zwakste’ steden liggen 
voornamelijk in Polen, Roemenië en Bulgarije. 

 
Amsterdam scoort op de Lisbon Benchmark een 3,4 (op de range van 0 
tot 5) en nestelt zich daarmee in de sub-top. Qua omvang en structuur 
zitten met Amsterdam vergelijkbare steden als Stockholm, 
Kopenhagen en Praag in de kopgroep met scores van net boven de 4; 
Wenen en Brussel halen lagere cijfers (onder de 3). 
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Figuur 2.1 Score van steden op de Lisbon benchmark  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: State of European Cities 

 
 

Amsterdam behoort tot de groep van minder dan 6 procent van de 
steden die zich ‘Knowledge Hub’ mogen noemen en op basis daarvan 
een goede economische uitgangspositie voor de toekomst hebben. Een 
Knowledge Hub kent een combinatie van een hoog 
productiviteitsniveau en goede economische groei, ruime 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, een groot aandeel van de 
private sector in de economie, een sterke innovatie en 
ondernemerschap, een hoog opgeleide beroepsbevolking, hoge 
vastgoed- en woningprijzen, en een uitstekende toegankelijkheid via 
verschillende manieren van transport. Andere steden die in de 
categorie Knowledge Hub vallen zijn:  Barcelona, Keulen, Kopenhagen, 
Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Londen, 
Lyon, München, Milaan en Stockholm.  
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In Nederland speelt het begrip stedelijke concurrentiekracht geen 
directe rol in het rijksbeleid.  Wel is het zo dat Nederland voorloper in 
Europa is als het gaat om het grote stedenbeleid. Sinds 1995 worden de 
grotere steden, de zogenaamde G31,  vanuit de rijksoverheid  
ondersteund. In deze kabinetsperiode is er vooral aandacht voor de 
wijkeconomie in de grotere steden (de transformatie van 
aandachtswijken).   
 
Ook wordt van rijkswege nadrukkelijk ingezet op de ontwikkeling van 
de Randstad tot één metropool die zich moet kunnen meten met de 
metropolen in de ons omringende landen.  Recent is het programma 
Randstad Urgent van start gegaan om de Randstad te versterken en op 
korte termijn een aantal problemen op te lossen. 
Amsterdam heeft met Amsterdam Topstad, een van de vijf centrale 
thema’s van het programmakkoord 'Mensen maken Amsterdam’, de 
ambitie uitgesproken om in de top 5 van vestigingssteden terug te 
keren.  In de laatste European Cities Monitor van Cushman & 
Wakefield is Amsterdam terug gekeerd naar de 5de plaats (zie ook 
later). Naast ECM, maakt Amsterdam Topstad gebruik van drie andere 
onderzoeken om de eigen concurrentiepositie te bepalen. Aan 
onderzoek van Buck Consultants International worden cijfers over 
werkelijke vestigingen en werkgelegenheid ontleend. Mercer levert 
gegevens op over Quality of life. En de European Regional Prospects 
van Cambridge Econometrics geeft een verwachting van de 
economische groei.  

 
 

Amsterdam op de internationale ladder 
 

Vestigingsklimaat 
Amsterdam staat nummer 5 in de European Cities Monitor die jaarlijks 
door vastgoedadviseurs Cushman & Wakefield wordt uitgevoerd. De 
European Cities Monitor (ECM) meet de perceptie over het 
vestigingsklimaat bij managers van 500 grote Europese bedrijven. Dit 
onderzoek wordt al sinds 1990 uitgevoerd en geeft een dieper inzicht 
in de trends en achterliggende factoren die in de top van het 
bedrijfsleven een rol spelen. 
In deze monitor is de top 3 al jaren hetzelfde: in volgorde Londen, 
Parijs en Frankfurt. Londen zal zijn positie verder verbeteren met de 
Olympische Spelen in 2012 in het vooruitzicht. Naast deze traditionele 
top 3 vormt zich een sub-top van drie steden: Barcelona, Amsterdam 
en Brussel. Deze drie steden komen steeds dichter bij elkaar te liggen. 
Madrid, Berlijn en München zitten de sub-top op de hielen. 
 
Economische groei 1 
Op de ranglijst van 46 grote Europese steden en hun verwachte 
economische groei tot 2011 neemt Amsterdam de 17e plaats in met 
een verwachte groeit van 2,8% op jaarbasis. Praag, Stockholm en 
Wenen komen hoger uit dan Amsterdam; Kopenhagen en Brussel 
lager. De Oost-Europese steden Moskou, Warschau, Praag en Boedapest 

                                            
1 Bron: European Regional Prospects 
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vormen samen met Dublin de top vijf in de economische 
vooruitzichten tot 2011. 
 
Congressen 
Amsterdam staat wereldwijd op positie 7 van internationale 
congressteden. Wanneer ook eenmalige gehouden congressen worden 
meegerekend neemt Amsterdam de 10e positie in (2005). Op de 
Europese ranglijst staat Amsterdam respectievelijk 7e en 5e. De positie 
van Amsterdam als congresstad stijgt sterk. In de ICCA-rating klom 
Amsterdam elk jaar de laatste 4 jaar; bij de UIA noteerde Amsterdam 
een stijging van plaats 26 (2004) naar plaats 10 (2005).  
 
Hotelovernachtingen 2 
Volgens de nieuwe (nog voorlopige) cijfers van het CBS hebben 4,9 
miljoen toeristen in 2007 in Amsterdam overnacht. In totaal gaat het 
om 8,8 miljoen overnachtingen. Daarmee staat Amsterdam op de 
achtste plaats tussen de andere EU-hoofdsteden.  
Het aantal gasten nam de afgelopen jaren sterk toe: +5% in 2007, +6% 
in 2006, +9% in 2005 en 2004.  Hoewel het aantal gasten blijft groeien, 
neemt hun verblijfsduur in Amsterdam af. Een gemiddelde hotelgast 
sliep in 2007 1,79 nachten in de stad. Vijf jaar geleden was de 
verblijfsduur nog 1,91 nachten. 
Ook andere Europese steden ervaren een periode van groei van het 
toerisme. De onderliggende factoren zijn de toenemende populariteit 
van korte vakanties, relatief goedkope vliegreizen en het toegenomen 
consumentenvertrouwen. De concurrenten van Amsterdam zijn Praag, 
Wenen en Boedapest waar het aantal overnachtingen vergelijkbaar is 
met Amsterdam, maar waar deze sneller toeneemt. 

 
 

Stadsmarketing Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 bron: gemeente Amsterdam, Dienst Onderzoek & Statistiek 
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Figuur 2.2 Hotelgasten en overnachtingen in Amsterdam, 2003-2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: CBS 

 
 
In de eerste zeven maanden van 2007 waren er slechts twee 
bestemmingen in Europa die een bezetting van meer dan 80% wisten 
te genereren: London met 83,4% en Amsterdam met gemiddeld 82,2%. 
Deze resultaten blijken uit het onderzoek van TRI Hospitality 
Consulting. 
 
De goede bezetting betekent ook dat Amsterdam het goed doet qua 
gemiddeld kameropbrengst per beschikbare kamer - de zogenaamde 
REVPAR - met een resultaat van € 134,79. Er is behoefte aan een 
uitbreiding van de huidige capaciteit met 9.000 bedden. 
 
Dagjesmensen 
Ook komen er jaarlijks een kleine 16 miljoen dagjesmensen naar 
Amsterdam.  Amsterdam registreert naar schatting 48 miljoen 
bezoekers per jaar. Hiermee is het de op vier na meest bezochte stad 
van Europa.  
 
De rondvaartboot door de Amsterdamse grachtengordel heeft in 2006 
met 3,1 miljoen bezoekers de Efteling van de eerste plaats gestoten als 
meest bezochte attractie van Nederland (de Efteling was de tweede 
met 3,0 miljoen). Het Van Gogh Museum is met 1,7 miljoen derde op 
deze lijst. Ook het Rijksmuseum (plaats 9) en het Anne Frankhuis 
(plaats 11) behoren tot de drukstbezochte attracties.  
Amsterdam staat op de 8ste plaats als het gaat om het aantal musea in 
Europa. De plaatsen daarvoor worden ingenomen door Wenen (4), 
Praag (5), Brussel (6) en Stockholm (7).  
 
Tegenwoordig doet Amsterdam het goed als cruisebestemming: 
122.000 bezoekers in 2006. Na een forse dip in 2002 als gevolg van de 
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aanslagen van  9/11 en de ziekte SARS, zit de cruisevaart de laatste 
jaren stevig in de lift.  
In totaal zijn bezoekers in Amsterdam goed voor een omzet van vijf 
miljard euro en 48.000 full time banen. 
 
Winkelhuren 
De Kalverstraat is de drukste straat van Nederland: wekelijks passeren 
meer dan 750.000 mensen de Kalverstraat. De absolute tophuur ligt 
rond de € 2.300 per m² per jaar. Amsterdam staat op de 21ste plaats 
van duurste winkelstraten ter wereld (bron: Mainstreets across the 
word, Cushman & Wakefield, 2007). Amsterdam is overigens de laatste  
jaren voorbij gestreefd door andere grote steden als Moskou, New 
Delhi en Peking. In 2004 nam Amsterdam nog de 13de plaats in op 
deze ranglijst.  
In vergelijking met de steden van soortgelijke omvang en structuur 
neemt Amsterdam sinds kort een tweede positie in, na jarenlang in de 
middenpositie te hebben verkeerd. Het laatste jaar stegen de tophuren 
met meer dan 20%. Volgens Cushman & Wakefield wordt deze 
ontwikkeling veroorzaakt door de grote interesse van internationale 
(mode) retailers voor de Amsterdamse binnenstad. Ook DTZ 
constateert in zijn jaarlijkse barometer van de Amsterdamse 
winkelhuren een fors stijgende huurprijs in de duurste winkelstraten. 
De ondergrens blijft min of meer gelijk waardoor de bandbreedte 
steeds groter wordt. 
 
 
Tabel 2.1 Huurprijsontwikkeling topwinkelstraten in Europese 
referentiesteden  
Plaats Straat Huur 

(€/m²/jaar) 
5-jaar 
groei 
(in % 
p/j) 

1-jaar 
groei 
(in %) 

Wenen Kärntnerstraße 3.360 9,3 11,8 
Amsterdam Kalverstraat 2.300  7,0  21,1 
Kopenhagen Strøget 2.213 6,6 3,1 
Praag Na Prikope 

(Wenceslas 
Square) 2.100 7,0 5,0 

Brussel Rue Neuve  1.625 2,9 5,2 
Stockholm Biblioteksgatan 1.437 6,2 12,5 

 Bron: Cushman & Wakefield Quarterly snapshots Q2 2008  
  
  

Tabel 2.2 Huurprijsontwikkeling topwinkelstraten in Nederlandse steden  
Plaats Huur 

(€/m²/jaar) 
5-jaar 
groei 
(in %) 

1-jaar 
groei 
(in %) 

Amsterdam 2.300  7,0  21,1 
Rotterdam 1.750 6,3 16,7 
Den Haag 1.200 2,4 9,1 
Utrecht 1.450 5,7 11,5 
Maastricht 1.600 7,8 14,3 
Eindhoven 1.400 7,0 16,7 

 Bron: Cushman & Wakefield Quarterly snapshots Q2 2008  
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 De positie van Amsterdam in Nederland3  
 
Amsterdam en Utrecht zijn de koplopers van de vier grote Nederlandse 
steden en doen op Europees niveau goed mee. De geraamde jaarlijkse 
economische groei tot 2011 is voor Utrecht 3,0 procent en voor 
Amsterdam 2,8 procent. Deze twee steden doen het in economische 
termen al een aantal jaren beter dan Rotterdam en Den Haag. Utrecht 
en Amsterdam verslaan ook de groeiverwachting voor Nederland als 
geheel, die voor de periode 2006-2011 uitkomt op gemiddeld 2,2 
procent per jaar.  
Groot-Amsterdam is een belangrijke peiler onder de Nederlandse 
economie. De agglomeratie vertegenwoordigt 11,8% van het totale 
Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2007; in 1980 was dat nog 9,8%. De 
economisch groei van Groot-Amsterdam ligt structureel hoger dan de 
nationale economie. 
 
Figuur 2.3 Jaarlijkse economische groei Nederland en Groot-Amsterdam (in %) 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bron: European Regional Prospects 

 
 

 De ontwikkeling van binnensteden  
 
Tot het begin van de vorige eeuw bevond zich in de gemiddelde 
Nederlandse stad slechts één centrale concentratie aan stedelijke 
functies in de vorm van winkels, voorzieningen en bedrijven. Het 
centrum vormde bovendien het centrale vervoersknooppunt van weg- 
en railinfrastructuur. In de loop van de 20e eeuw heeft het 
stadscentrum deze monopolypositie verloren. Door de uitbreiding van 
de steden ontstonden in de nieuwe woonwijken winkelcentra en 
scholen. De interstedelijke verbindingswegen werden om de stad 
heengeleid waardoor veel bedrijven zich aan de stadsranden vestigden.  
In de uitleggebieden ontstond een scherpe scheiding tussen woon- en 
werkgebieden. Deze kregen hierdoor vaak een monotoon karakter.  
 
De relatieve positie van de binnensteden is door de suburbanisatie 
onder druk komen te staan. Illustratief is de ontwikkeling van het 

                                            
3 bron: European Regional Prospects 
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detailhandelsaanbod. De afgelopen vijf jaar nam het winkelareaal met 
maar liefst 4 miljoen m² (+17%) toe, de afgelopen tien jaar met maar 
liefst 10 miljoen m² (+55%).4 Het detailhandelsaanbod in de 17 grootste 
binnensteden nam in dezelfde periode weliswaar ook toe, maar in veel 
geringe mate: naar schatting 2% in de afgelopen 5 jaar.  
 
De ontwikkelingsopgave verschuift van nieuwbouw naar 
herontwikkeling. Lange tijd was nieuwbouw de motor achter 
vastgoedontwikkeling, gevoed door de ontwikkeling van VINEX-wijken 
en de woonboulevards. Deze motor stokt. De komende jaren verschuift 
de ontwikkelingsopgave van nieuwbouw naar herontwikkeling. Het is 
dan ook niet zo vreemd dat de binnensteden en andere grote stedelijke 
subcentra zich mogen verheugen op een hernieuwde belangstelling 
van ontwikkelend Nederland. In vrijwel alle binnensteden spelen 
spraakmakende winkelprojecten, vaak multifunctionele complexen, 
veelal gepaard gaande met grote infrastructurele aanpassingen: 

• Den Haag: Spuimarkt en Haagsche Passage – tramtunnel; 
• Rotterdam: Tweede Koopgoot – Centraal Station; 
• Utrecht: Hoog Catherijne – Centraal Station; 
• Amsterdam: Damrak/Rokin – Centraal Station/Noord-Zuid-lijn. 

 
Naast de binnensteden is er een toenemende belangstelling voor de 
grootstedelijke subcentra of  “nieuwe centra”.  Een bekend voorbeeld 
van een groot nieuw centrum in het buitenland is La Defence in Parijs. 
Voor Nederlandse begrippen komt met de Zuidas in Amsterdam een 
grootschalig nieuw centrum tot stand. Het rijk geeft prioriteit aan de 
ontwikkeling van dit gebied tot een internationale toplocatie. Ook 
Amsterdam Arena/Amsterdamse Poort, Rotterdam Alexander, 
Amstelveen Centrum en Scheveningen Bad vallen binnen de definitie 
van nieuwe centra.  
 
Diverse stadsdeelcentra, na het stadscentrum de grootste 
winkelconcentraties in de stad, hebben de ambitie om uit te groeien 
tot stedelijk nieuw centrum. Voorbeelden zijn Centrale Zone 
Amsterdam Noord (CZAN), Rotterdam-Zuidplein en ook Arnhem-
Kronenburg/Vitesse en In de Bogaard in Rijswijk.  
Voor de ontwikkeling van krachtige stedelijke netwerken biedt de 
concentratie van stedelijke functies in nieuwe centra aanzienlijke 
voordelen. Het bevordert een efficiënt gebruik van de ruimte en remt 
de toename van de mobiliteit. Zeker als er sprake is van een koppeling 
met een vervoersknooppunt. Een concentratie van stedelijke functies 
bevordert het draagvlak voor voorzieningen en creëert 
centrumstedelijke woon- en werkmilieus waaraan met name in de 
Randstad grote behoefte bestaat. Bovendien bevorderen nieuwe centra 
de leefbaarheid en de stedenbouwkundige diversiteit van stedelijke 
netwerken.  
 
In Europese context zien we eenzelfde ontwikkeling. Ter illustratie is 
in de bijlage een overzicht opgenomen van ontwikkelingen in de zes 
Europese hoofdsteden die qua omvang en structuur overeenkomsten 
hebben met Amsterdam. Dit zijn Wenen, Brussel, Kopenhagen, Praag 

                                            
4 De cijfers zijn opvallend, omdat Nederland al jaren een hoge winkeldichtheid per hoofd van de bevolking in Europa kent en de grens 
nog niet lijkt te zijn bereikt 



 

BUREAU  
STEDELIJKE pagina 14 
PLANNING  

en Stockholm. De conclusies van deze vergelijking zijn dat in alle 
steden forse investeringen plaatsvinden in bereikbaarheid, zowel in: 

• Weginfrastructuur rond de stad 
• Uitbreiding en modernisering luchthavens 
• Verbetering openbaar vervoer  (trein, HOV) van/naar de binnenstad  

 
Rondom de belangrijkste OV-knooppunten (= binnenstad + 
grootstedelijke nieuwe centra) vindt opwaardering van het omliggend 
gebied plaats en ontstaan nieuwe (vastgoed)ontwikkelingen. 
 
 
Economisch beleid Amsterdam 
 
De Amsterdamse economie wordt gedragen door vijf belangrijke 
economische 
clusters, te weten: 

• Zakelijke en financiële dienstverlening; 
• Creatieve industrie, ICT en nieuwe media; 
• Toerisme en congressen; 
• Luchthaven Schiphol en logistieke bedrijven; 
• Haven en industrie. 

 
De drie eerstgenoemde sectoren drukken een belangrijk stempel op de 
economie van de binnenstad. In het economisch beleid van de 
gemeente, verwoord in het Basisprogramma Economie 2007-2010 en 
in Amsterdam Topstad, wordt ingezet op het versterken van deze 
pijlers.  
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3. Na-oorlogse economische ontwikkeling 
Amsterdamse binnenstad in hoofdlijnen 

 
 
 De Amsterdamse binnenstad is in economisch opzicht uniek door een 

combinatie van kleinschalige monumentaliteit enerzijds en 
economische vitaliteit anderzijds. Anders dan Brugge of Venetië is de  
toeristische functie niet allesoverheersend en anders dan bijvoorbeeld 
de Amerikaanse steden heeft de vorm zich niet volledig aan de functie 
aangepast.  

 
 Ook al is de vorm van de Amsterdamse binnenstad niet wezenlijk 

aangetast in de afgelopen decennia, de economische functie heeft in 
diezelfde periode een ongekende transformatie doorgemaakt. In 
steekwoorden kan de periode tot medio jaren tachtig als volgt 
omschreven worden: 

 
• Van een binnenstad waar tot diep in de jaren zestig de werkfunctie 

domineerde is de binnenstad geëvolueerd naar een binnenstad met 
een meer gelijkwaardige balans tussen wonen, werken en recreëren; 

• Tussen 1964 en 1985 was sprake van meer dan een halvering van de 
werkgelegenheid (van 180.000 naar 85.000 banen). Daar tegenover 
stond een zeer beperkt verlies van het aantal vestigingen, met als 
resultaat een zeer sterke schaalverkleining van het economisch leven; 

• In deze periode is sprake van verlies van voorheen voor de binnenstad 
kenmerkende bedrijfstakken als groothandel, back-offices van banken 
en verzekeringswezen. Tegelijkertijd wordt de binnenstad 
geconfronteerd met de opkomst c.q. grondige versterking van 
bedrijfstakken als toerisme, horeca, detailhandel, zakelijke 
dienstverlening en creatieve industrie; 

• Onder invloed van deze transformatie ontwikkelt de binnenstad zich 
steeds meer van productiedomein tot consumptiedomein, met een 
toenemende specialisatie op vermaak- en vrijetijdsfuncties. De invloed 
van de opkomst van het internationaal en zakelijk toerisme en het 
recreatief dagbezoek hierop is evident; 

• Ofschoon de focus steeds meer komt te liggen op de binnenstad als  
consumptiedomein tekent zich ook in de sectoren die hieraan verwant 
zijn (detailhandel, horeca)  een transformatie af. Onder invloed van de 
suburbanisatie, veranderend koopgedrag en de mogelijkheden die het 
beleid biedt, ontstaan in de buitenwijken concentraties van zowel 
doelgericht grootschalig als op boodschappen gericht aanbod,  en 
domineren  in de  binnenstad steeds meer de recreatieve branches, 
zowel op mainstream gericht aanbod (het grootste deel van het 
kernwinkelgebied) als het superspecialistisch aanbod (onder meer 
Jordaan, Negen Straatjes, Haarlemmerdijk, Utrechtsestraat). Het 
exclusieve modisch aanbod is geconcentreerd in het aan de binnenstad 
grenzende PC-Hooft/Van Baerlestraat-gebied. 

 
De hierboven genoemde ontwikkelingen staan niet op zichzelf, en zijn 
ook niet exclusief voorbehouden aan de Amsterdamse binnenstad. Ze 
houden namelijk sterk verband met de na-oorlogse ontwikkeling van 
steden, waarin de monocentrale stad meer en meer plaatsmaakt voor 
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het polycentrisch stadsgewest, waar op het terrein van alle stedelijke 
functies (wonen, werken en voorzieningen) de dominante trend er een 
is van deconcentratie, ontmenging en uitsortering. 
 
Met andere woorden: alle Europese binnensteden hebben met 
deconcentratie van stedelijk-economische activiteiten te maken 
gehad: de opkomst van nieuwe centra van wonen, werken en 
voorzieningen aan de stadsrand en de (relatieve) vermindering van het 
belang van de binnenstad in de stedelijke economie (uitgedrukt in 
termen van werkgelegenheid). Naast deconcentratie is een belangrijk 
steekwoord in deze ontwikkeling de uitsortering naar branche en 
activiteit: van het brandpunt van alle functies ontwikkelen 
binnensteden zich naar specialisatie op enkel functies waarvoor een 
binnenstadslocatie voldoende toegevoegde waarde heeft. 
 
Wat Amsterdam anders maakt dan andere Europese steden is dat het 
proces verder is voortgeschreden omdat de binnenstad kleinschaliger 
van aard is, en de monumentaliteit minder ruimte laat voor 
grootschalige fysieke  ingrepen. De Amsterdamse binnenstedelijke 
economie is daarmee  kleinschaliger van aard dan veel van haar 
Europese counterparts. 
 
Vanaf  medio jaren tachtig vindt een herwaardering van de binnenstad 
plaats. In plaats als hinderpaal voor de economische ontwikkeling 
wordt het monumentale karakter, de kleinschaligheid en het 
gemengde karakter van de binnenstad steeds meer als sterke 
troefkaart gezien in de verdere ontwikkeling.  
 
Sindsdien staat centraal in het beleid ten  aanzien van de 
Amsterdamse binnenstad dat ingezet wordt op verdere ontwikkeling 
van de centrumpositie in combinatie met functiemenging en behoud 
van de basiswaarden ten aanzien van het historisch stadsbeeld, de 
leefbaarheid en veiligheid, de bereikbaarheid en de bevolkingsgerichte 
voorzieningen. (Beleidsplan Binnenstad, 1993) 
 
Kort en goed geldt voor de Amsterdamse binnenstad dat in 
economische zin de dominantie is verkleind, maar de uniciteit is 
vergroot. Tegelijkertijd is de positie in termen van werkgelegenheid 
verkleind, maar in termen van onderscheidende toegevoegde waarde 
vergroot. 
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4.  Een visie op de te verwachten toekomstige 
economische ontwikkeling van de 
Amsterdamse binnenstad 
 
 
Om een oordeel te vellen over de toekomstige ontwikkeling van de 
Amsterdamse binnenstad is een aantal deels algemene en deels 
Amsterdam-specifieke ontwikkelingen van belang: 

• De toenemende betekenis van internationaal stedelijk toerisme; 
• De afnemende rol van de auto in binnenstadsbezoek ten faveure van 

fiets en openbaar vervoer  (gestimuleerd door beleid dat restrictief is 
ten aanzien van autogebruik en investeert in fiets- en OV-
bereikbaarheid - denk ook aan de realisering van de Noord-Zuidlijn); 

• De verdere ontwikkeling van nieuwe centra als Noord 
(Buikslotermeerplein e.o.), Zuidoost (station Bijlmer e.o.) en de Zuidas, 
de laatste niet alleen als gemengde woon- en kantorenlocatie, maar 
ook als hoogwaardig internationaal winkelcentrum; 

• Een verdere groei van de diensteneconomie, zowel op nationaal niveau 
als op (binnen)stedelijk niveau; 

• De groeiende populariteit van binnenstedelijk wonen, met als gevolg 
een aanhoudende druk op de binnenstedelijke woningmarkt, en dus 
verdere prijsopdrijving; 

• De stijgende huisvestingslasten die ook gelden voor de 
binnenstedelijke bedrijvigheid, zowel (in versterkte zin) op A1-stand 
als op de overige locaties;  

• De verdere ontwikkeling van de zuidelijke IJ-oevers, met na realisering 
van het Westerdokseiland en het Oosterdokseiland, de ontwikkeling 
van het Dijksgrachtgebied en het Stationsgebied. 
 
In het licht van bovengenoemde ontwikkelingen is het waarschijnlijk 
dat de binnenstad de komende jaren geconfronteerd  zal worden met:  

• Een verdere groei van de vrijetijdsfuncties, tot uitdrukking komend in 
een groeiend aandeel van de sectoren detailhandel, horeca en cultuur 
in de binnenstedelijke economie;  

• Een verlies aan goedkooptemilieus, en de verdere uitstoot van 
(experimentele) broedplaatsfunctie naar stadsdelen als Noord; 

• Een toenemende internationalisering van het economisch leven, met 
als resultaat onder meer de groei van vestiging van internationale  
retailers en de groei van het aantal en aandeel buitenlanders 
(waaronder expats) in de stad; 

• Een blijvende behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimte in de 
binnenstad, vooral voor sectoren waar vestiging in een binnenstedelijk 
milieu van toegevoegde waarde is (creatieve industrie, zakelijke 
dienstverlening); 

• Een verdere uitwaaiering van centrumfuncties over omliggende 
stadsdelen, deels onder druk van toenemende schaarste en de 
stijgende huisvestingslasten van de binnenstad, deels ook onder 
invloed van de aantrekkelijkheid van deze gebieden in termen van 
sfeer, kleinschaligheid en menging.  
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Gegeven de bovenstaande ontwikkelingen is de versterking van de 
economische functie van het 1012-gebied als ruggengraat van de 
binnenstad gewenst, zo niet noodzakelijk.  Zonder versterking en 
vernieuwing zal de economie van de binnenstad het moeilijk krijgen. 
De afgelopen twintig jaar is de binnenstedelijke economie weliswaar 
succesvol getransformeerd, maar dit is geen garantie dat dit ook in de 
toekomst plaatsvindt. Economische vernieuwing is noodzakelijk om 
als binnenstad optimaal te profiteren van de Noord-Zuidlijn. Ook 
levert een levendige, op hoogwaardige vrijetijd en consumptie 
ingestelde binnenstad een belangrijke bijdrage aan de versterking van 
de internationaal-economische positie van Amsterdam. 
 
Omdat functiemenging en het voorkomen van monoculturen 
belangrijke beleidsdoelstellingen zijn, is een zorgvuldige keuze hierin 
van belang. In hoofdstuk 6 wordt hiervoor een aantal scenario’s 
geschetst, tegen het licht van de relevante afwegingscriteria. Daarvóór 
vindt in het volgende hoofdstuk een globale stedenbouwkundige en 
functionele karakterisering plaats van het 1012-gebied. 
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5. Karakteristieken 1012-gebied 
 

 
De stedenbouwkundige en locationele karakteristieken van 
1012 

• Het is het meest kleinschalige (want oudste deel) van de Amsterdamse 
binnenstad, tot uitdrukking komend in een in gemiddelde zin 
beperkte pandgrootte en een sterk fijnmazig karakter van het patroon 
van straten en stegen; 

• Binnen de kleinschalige structuur is een aantal grootschalige panden 
te herkennen, deels uit de middeleeuwen, deels uit de Gouden Eeuw, 
maar deels ook uit de periode rond de 19e/20e eeuw. De meeste van 
deze gebouwen vervullen een publieksfunctie (voorbeelden: Oude 
Kerk, Nieuwe Kerk, Beurs van Berlage, Bijenkorf, Oudemanhuispoort, 
Magna Plaza); 

• Het gebied heeft net als de omliggende buurtcombinaties een sterk 
monumentaal karakter, zowel als eenheid als in de individuele 
panden; 

• De dominante oriëntatie van het gebied is noord-zuid, met de 
belangrijkste vervoersroutes in deze richting (Damrak/Rokin, 
Nieuwezijds Voorburgwal, Spuistraat, Geldersekade); de west-oost-
oriëntatie is veel zwakker, met de Prins Hendrikkade op de 
noordelijke flank en de smalle Paleisstraat-Damstraat-Oude Hoogstraat 
centraal in het gebied; 

• Het gebied kent een zeer centrale ligging, direct nabij het Centraal 
Station en is de “ontvangstruimte” van de meeste bezoekers die per 
openbaar vervoer de binnenstad bezoeken. 
 

De functionele karakteristieken van 1012 
• Postcodegebied 1012 is vooral een werkgebied. Er zijn (veel) meer 

werkzame personen dan inwoners. Ook het aantal bedrijfsvestigingen 
is groter dan het aantal woningen; 

• De sectoren horeca en detailhandel zijn in vergelijking met de 
binnenstad oververtegenwoordigd; 1012 neemt meer dan de helft van 
het aantal banen in de horeca en detailhandel in de gehele binnenstad 
voor haar rekening; 

• Daarentegen is de kantoorwerkgelegenheid in 1012 
ondervertegenwoordigd; 

• 25% van de werkgelegenheid bij culturele instellingen in de 
binnenstad is gesitueerd in 1012. 
 
Vergeleken met de andere buurtcombinaties in de binnenstad kent 
het 1012-gebied een sterkere werkfunctie, zelfs sterker dan in de 
buurtcombinatie Zuidelijke Grachtengordel of Weteringschans e.o.. 
Van de twee buurtcombinaties die samen 1012 vormen is de nadruk 
op de werkfunctie in het gebied Burgwallen Nieuwe Zijde het grootst.  
 
Deelgebieden 
Ofschoon behorend tot hetzelfde postcodegebied en in 
stedenbouwkundige zin op hoofdlijnen dezelfde karakteristieken 
delend is het gebied 1012 in functionele zin divers genoeg om een 
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aantal deelgebieden te hanteren. Dit zijn de kwadranten die gevormd 
worden door de belangrijkste noord-zuid-as en belangrijkste west-
oost-as, respectievelijk Damrak-Rokin en Paleisstraat-Damstraat: 

• Oude Burgwallen noordzijde; 
• Oude Burgwallen zuidzijde; 
• Nieuwe Burgwallen noordzijde. 
• Nieuwe Burgwallen zuidzijde 

 
De Oude Burgwallen onderscheidt zich van de Nieuwe Burgwallen in 
functionele zin doordat de Nieuwe Burgwallen vooral het domein is 
van detailhandel (43% van de werkgelegenheid in de binnenstad is 
hier gesitueerd) en horeca (30%) en de Oude Burgwallen meer een 
uitgaansgebied domein is en gedomineerd wordt door de horeca. 
 
Waar het noordelijke en zuidelijke deel van het gebied Nieuwe 
Burgwallen in functionele zin nog redelijk overeenkomen kent het 
zuidelijke deel van de Oude Burgwallen in functionele zin een geheel 
ander gezicht dan het noordelijke deel. In het noordelijke deel 
domineert de vrijetijdsindustrie (detailhandel en horeca), in het 
zuidelijke deel (waar de vermaaksfunctie kleiner is, de woonfunctie 
dominanter en de Universiteit van Amsterdam een stempel drukt). 

Relevante (infrastructurele) ontwikkelingen in de toekomst 
voor 1012 

• Realisering Oosterdokseiland, met nieuwe verbinding  Prins 
Hendrikkade; 

• Realisering Noord-Zuidlijn, met haltering op Rokin (tussen Dam en 
Spui); 

• Gelijktijdige realisering parkeergarage Rokin met 300 plaatsen; 
• De mogelijke realisering van een parkeergarage onder de 

Geldersekade. 
 
Daarnaast speelt natuurlijk de aanzienlijke vermindering van de 
criminogene activiteiten in het Wallengebied. Als gevolg van deze 
ontwikkelingen zal vooral het oostelijke deel van het 1012-gebied 
(Oude Burgwallen) een belangrijke impuls krijgen. Deze impuls 
bestaat er tevens uit dat het gebied voor bezoekers beter aangetakt 
wordt op zijn omgeving (de rest van de binnenstad) en dat het gebied 
beter en diverser doorbloed zal worden met bezoekend publiek (de 
parkeergarages als bronpunt van binnenstadsbezoek, nieuwe 
spanningsboog tussen Oosterdokseiland en Nieuwmarkt). 
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6. Gewenste ontwikkeling 1012-gebied en globale 
toetsing 

 
 

Gewenste ontwikkeling op hoofdlijnen 
 
We kunnen bij de ontwikkeling van  een toekomstscenario voor het 
1012-gebied de volgende keuzelijnen traceren: 
 

1. De aard van de economische activiteiten: dient er een focus gelegd 
te worden op commerciële publieksfuncties als detailhandel en 
horeca of juist op productieve activiteiten als zakelijke 
dienstverlening en creatieve industrie? 

2. Het verzorgingsbereik van de activiteiten: ligt de nadruk op 
activiteiten met een verzorgingsbereik c.q. uitstraling op lokaal, 
regionaal, nationaal of internationaal niveau? 

3. Het segment waarbinnen de economische activiteiten zich 
ontwikkelen: focus op de meer experimentele, broedplaatsachtige 
functies of op het establishment, reeds gevestigde hoogwaardige 
activiteit?  
 
Met het oog op de internationale aspiraties van Amsterdam ligt het 
voor de hand (en is het zelfs noodzakelijk) dat niet te voorzichtig 
wordt ingezet. Dat betekent een focus op economische activiteiten 
met een nationaal en internationaal bereik, met een focus op de 
commerciële publieksfuncties retail en horeca. 
 
In de totale binnenstad van Amsterdam is gelet op huidige situatie en 
verwachte toekomstige ontwikkelingen vooral behoefte aan: 

• Detailhandel en horeca, zowel grootschalige als kleinschalige units; 
• Hotelkamers, met name in het bovenste segment; 
• (Kleinschalige) bedrijfsruimte voor bedrijven in zakelijke 

dienstverlening, ICT, media, fashion en de creatieve industrie. 
 

Gelet op de bestaande karakteristieken van 1012, de infrastructurele 
ontwikkelingen in de nabije toekomst (realisering Oosterdokseiland, 
Noord-Zuidlijn, parkeergarages) en de ambities van Amsterdam, zoals 
verwoord in het beleidsdocument Amsterdam Topstad, is het 
wenselijk in 1012 vooral  in te steken op de versterking en verbreding 
van de publieksfunctie van het gebied. Dat betekent concreet:  

• Versterking van het winkelaanbod, zowel in kwantitatieve als 
kwalitatieve zin, zowel grootschalig als kleinschalig; 

• Versterking van het overige horeca-aanbod, vooral in kwalitatieve zin; 
• Vergroting en versterking van het aanbod aan 

overnachtingsmogelijkheden, zowel grote hotels in het bovenste 
segment als meer kleinschalige gastenkamers (bed & breakfast). 

 



 

BUREAU  
STEDELIJKE pagina 22 
PLANNING  

In de onderstaande tabel zijn de marktpotenties van 1012 voor deze 
functies samengevat. Onder markpotentie wordt verstaan welke 
mogelijkheden de markt in 1012 in algemene zin biedt voor de 
onderscheiden functies. 
 
Tabel 6.1 Marktpotentie 1012 

 
 
 
 

 
 
 
 

+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 

0 = verwaarloosbaar 

 
De relatief lage score van wonen heeft te maken met het feit dat de 
potenties voor wonen zeer  sterk differentiëren tussen de verschillende 
deelgebieden, met een relatief  lage score aan de Nieuwe Zijde. 
 
De versterking van de marktpotentie van 1012 dient plaats te vinden 
tegen de achtergrond van: 

• Voorkoming monoculturen; 
• Versterken hoogwaardigheid/vermindering laagwaardigheid; 
• Sterker benutten van (internationale) kansen. 

 
Economische bijdrage 
Voor elk van de functies kan de economische bijdrage op indicatieve 
wijze worden bepaald. De economische bijdrage wordt in deze 
paragraaf gekarakteriseerd aan de hand van de volgende “meetbare” 
criteria: 

 
• Bijdrage aan het Bruto Amsterdams Product5; 
• Bijdrage aan de werkgelegenheid6;  
• Bijdrage aan hoogwaardige economische diversiteit. 

 
In onderstaande tabel is de economische bijdrage per m² 
samengevat.in een viertal mogelijke scores, variërend van hoog tot 
verwaarloosbaar. Belangrijk bij de interpretatie van deze tabel is dat de 
score per functie vooral moet worden gezien als score in vergelijking 
met die van de andere functies. 
 
 
 
 
 

                                            
5 Gedefinieerd als de totale (geld)waarde van alle in Amsterdam geproduceerde goederen en diensten. 
6 Retail, horeca en hotels leveren indicatief 1 directe arbeidsplaats op per 40 m²; voor kantoorfuncties geldt indicatief 1 directe 
arbeidsplaats per 25 m². 

Functies Markt-potentie 
1012 

Retail en horeca +++ 
Hotels +++ 
Bedrijfs-ruimten ++ 

Voorzieningen + 
Wonen + 
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Tabel 6.2 Economische bijdrage 1012 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 
0 = verwaarloosbaar 

 
 
De publieksfuncties retail, horeca en hotels zijn naast bedrijfsruimten 
(zakelijke dienstverlening en creatieve industrie) in harde 
economische termen (BAP, werkgelegenheid) het meest interessant, 
terwijl voorzieningen (naast bedrijfsruimten) het meest bijdragen aan 
de economische diversiteit in het gebied. 

Wonen is strikt gezien geen economische functie, maar 
volledigheidshalve wel opgenomen. De economische bijdrage van de 
woonfunctie is beperkt. Weliswaar leveren nieuwe bewoners extra 
bestedingskracht en daarvan afgeleide werkgelegenheid op, ook voor 
de binnenstad. Op het totaal is de bijdrage echter verwaarloosbaar. 
 
 
Keuzes per deelgebied 
 
Het heeft geen zin om ten aanzien van het gehele gebied een 
uniforme ontwikkelingsvisie neer te leggen. Daarvoor is het 1012-
gebied zowel in functionele als in stedenbouwkundige zin uitermate 
divers van aard. Bovendien: 

• Het zou niet passen in beleidsdoelstelling van functiemenging; 
• Het zou betekenen dat de ene monocultuur wordt ingeruild voor de 

andere; 
• Het houdt geen rekening met de specifieke kwaliteiten van elk 

deelgebied. 
 
Indien we daar meer recht aan willen doen en tegelijkertijd de 
behoeftes vanuit de markt serieus nemen, zullen per deelgebied 
keuzes moeten worden gemaakt. Wij denken aan de volgende keuzes 
per deelgebied: 
 
 
 
 
 
 
 

Economische bijdrage per m²  aan Gem. ec. 
bijdrage 

Functies 

BAP Werkgelegenheid Ec. diversiteit  
Retail en 
horeca 

 
+++ 

 
++ 

 
++ 

 
++ 

Hotels ++ ++ ++ ++ 
Bedrijfs-
ruimten 

 
++ 

 
+++ 

 
+++ +++ 

Voor- 
zieningen 

 
+ 

 
+ 

 
+++ ++ 

Wonen 0 0 + 0 
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Ligging Rode Loper en Oude Wallen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Bureau Stedelijke Planning BV 

 

 
Rode Loper (Damrak-Rokin) 

      Streefbeeld:   
• Opwaardering naar A1-winkelstand, van  internationale allure; 
• Opwaardering betreft zowel de gebouwde omgeving en openbare 

ruimte als ook het formulebeeld; 
• Plaats biedend aan flagshipstores en bijzondere winkels van 

toonaangevende internationale retailers als ook onze nationale trots 
met naamsbekendheid  in het buitenland;   

• Aansprekend voor groot en breed publiek (jong en oud, toerist en 
Amsterdammer), mix van retail, horeca en hotels en voorzieningen 
met retail (m.n. modisch en warenhuizen) dominant; 

• Zoeken naar mix van functies bij gelaagde bouw: retail en horeca op 
de niveaus -1, bgg en +1; hotels en (culturele) voorzieningen op +2 en 
hoger; 

• Accentverschillen: Damrak meer massa en mainstream, Rokin meer 
up market/exclusief en rust;  

• Publieksverzorgende functie van deze as zal worden versterkt, in ook 
nog eens hoger segment dan nu;  

• Investeren in de stadsboulevard betekent tevens dat een 
vliegwieleffect voor de transformatie van het achterliggende 
Wallengebied tot stand komt (met Damrak meer effect op red light 
district dan Rokin), onder voorwaarde dat er een duidelijke verbinding 
wordt gelegd tussen ontwikkelingen op de stadsboulevard en de 
Wallen 

 
Daarvoor zijn reeds de volgende ingredienten aanwezig:  

• Grote panden, aansprekende architectuur, stadsboulevard, (H)OV- 
infrastructuur. 
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Daarvoor is nodig:  
• Betrekken van de oostzijde van de boulevard bij de westzijde; 
• Mogelijkheden onderzoeken herontwikkeling grote panden tot 

binnenstedelijk shopping center; 
• Tevens in herontwikkeling grote panden mogelijkheden ten behoeve 

van de hotelsector  meenemen; 
• Opwaarderen van de openbare ruimte; 
• Aantrekken van aansprekende formules, bijzondere winkelketens en 

flagship stores naar de Amsterdamse binnenstad om een 
hoogwaardiger winkelmilieu te verkrijgen. 

 
 

Versterken oost-west verbindingen Rode Loper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bron: Bureau Stedelijke Planning BV 
 
 
De ontwikkeling van het Oosterdokseiland met haar vele 
grootstedelijke voorzieningen en de directe brugverbinding die tot 
stand zal komen tussen het eiland en de Geldersekade, zal ook van 
invloed zijn op de ontwikkeling van het 1012-gebied. 
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Toekomstige spanningsboog tussen Oosterdokseiland en kernwinkelgebied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Bureau Stedelijke Planning BV 

 
Volume:  

• Fysiek en markttechnisch mogelijk om met grootschalige 
herontwikkeling een relatief fors volume (enkele tienduidenden 
vierkante meters) toe te voegen, in het bijzonder voor retail en horeca.  

 
• Referentiebeeld: Antwerpen (Keyserlei, De Meir, Stadsfeestzaal),  

Stockholm (Biblioteksgatan), Kopenhagen (Strøget), Soho (New York). 
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Referentiebeelden Rode Loper  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referentiebeelden bijzondere winkels/winkelformules  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Bureau Stedelijke Planning bv

Bron: Bureau Stedelijke Planning bv 
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Wallengebied 

      Streefbeeld: 
• Meer gemengd, combinatie van winkels, andere publieksfuncties, 

maar ook kleinschalige bedrijfsruimten ten behoeve van zakelijke 
dienstverlening, ICT, media, fashion en andere creatieve industrie als 
ook wonen; 

• Internationaal profiel, veel meer dan bijvoorbeeld Jordaan en de Pijp;  
• Als winkelgebied meer zwerfzone, profiterend van het spanningsveld 

Oosterdokseiland-kernwinkelgebied en de ontwikkelingen daarin;  
• Zeer behulpzaam bij de ontwikkeling tot zwerfzone (als vliegwiel) is de 

realisering van een trekpleister en/of icoon in het gebied. De beperkte 
aanwezige grootschalige panden dienen een zorgvuldig gekozen  
invulling te krijgen; 

• Tevens hier combinatie mogelijk met meer kleinschalige logiesvormen 
(bed and breakfast, gastenkamers). 

 
Daarvoor zijn reeds de volgende ingredienten aanwezig:  

• Groot areaal aan (historische) panden, pittoreske straatjes, typisch 
Amsterdams; 

• Internationale bekendheid, directe link met stationsgebied. 
 

Daarvoor is nodig:  
• Accentverschillen aanbrengen binnen de Wallen. Zoeken naar 

thematisering/clustering: Chinatown, Red Light, Fashion & Design etc; 
• Maken van enkele grote gebaren (grote panden, events, iconen) mét 

koppeling aan thema om het totaal en de deelgebieden op de kaart te 
zetten; 

• Betere oost-west-verbindingen.   
 
Volume:  

• Fysieke mogelijkheden voor uitbreiding beperkt. Wel 
functieverandering  gezien reductie Red Light-district en criminogene 
activiteiten.   

 
 Referentiebeeld:  
• Parijs (Quartier Latin), Lissabon (Bairro Alto), Londen (Westend/Soho, 

Covent Garden). 
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Referentiebeelden Wallen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bron: Bureau Stedelijke Planning bv 

 
 
Globale economische toetsing 

In onderstaande tabellen (6.3 en 6.4) wordt een aantal begrippen 
gehanteerd die toelichting behoeven. Het gaat om: 
 

• Afzetmogelijkheden (A): volume dat het deelgebied van elke 
specifieke functie in fysieke zin kan absorberen. Dit betreft een 
inschatting van Bureau Stedelijke Planning op basis van de 
schaalgrootte van het gebied en die van de individuele panden. De 
uitkomsten kunnen afwijken van de markpotentie zoals weergegeven 
in tabel 6.1, omdat daar geen rekening is gehouden met fysieke 
mogelijkheden en onmogelijkheden, en in die tabel bovendien is 
uitgegaan van het gehele postcodegebied 1012. 

• Gemiddelde economische bijdrage per m² (B): ongewogen 
gemiddelde, naar boven afgerond, van bijdrage BAP, werkgelegenheid 
en economische diversiteit (zie tabel 6.2)  

• Totale economische bijdrage (C=A+B): ongewogen gemiddelde naar 
boven afgerond van afzetmogelijkheden en gemiddelde economische 
bijdrage per m²  
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Rode Loper: Damrak/Rokin 
 
Tabel 6.3 Economische toetsing Rode Loper 

Afzet- 
mogelijk-

heden  
(volume, 

m²) 
A 

Gemiddel
de ec. 

bijdrage 
per m² 

 
B 

Functies 

  

Totale 
economische 

bijdrage 
 
 

C=A+B 

Retail en  
horeca 

 
+++ 

 
++ 

 
+++ 

Hotels ++ ++ ++ 
Bedrijfs- 
ruimten 

 
+ +++ 

 
++ 

Voor- 
zieningen 

 
+ ++ 

 
++ 

Wonen 0 0 0 
 
+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 
0 = verwaarloosbaar 

 
 
Wallengebied 
 
Tabel 6.4 Economische toetsing Wallengebied 

Afzet- 
mogelijkh

eden  
(volume, 

m²) 

Gemiddel
de ec. 

bijdrage 
per m² 

Functies 

  

Totale 
economisch
e bijdrage 

Retail en  
horeca 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

Hotels 0 ++ + 
Bedrijfs- 
ruimten 

 
+ +++ 

 
++ 

Voor- 
zieningen 

0 
++ 

 
+ 

Wonen + 0 + 
 
+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 
0 = verwaarloosbaar 
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Conclusies 
 
De Rode Loper leent zich vooral voor retail- en horeca-invulling. De 
afzetmogelijkheden zijn groot en de economische bijdrage per m² is 
hoog. Ook hotelontwikkeling en bedirjfsruimten en in iets mindere 
mate voorzieningen leveren in zijn totaliteit per functie een hoge 
economisceh bijdrage op.  
 
Bij een overduidelijk accent op Retail en hoerca ligt het gevaar van 
monofunctionaliteit op de loer, maar dit kan op verschillende 
manieren worden gestuurd: 

• De toegevoegde waarde vooral zoeken in complementariteit van 
branches, formules, unitgroottes, afwisselend gevelbeeld en 
segmenten (meer up-market); 

• Combinatie van functies: retail en horeca op de niveaus -1, bgg en +1; 
hotels en (culturele) voorzieningen op +2 en hoger.  
 
Overigens zijn er duidelijk accentverschillen binnen de Rode Loper: 
Damrak meer massa en mainstream, Rokin meer up-market/exclusief 
en rust.  
 
Voor de Wallen wordt een gemengd milieu voorgestaan, met de beste 
uitgangspunten voor kleinschalige retail en horcea, bedrijfsruimten 
en hotels en op kort verblijf gerichte woonruimte. Hier moet wel 
gezocht worden naar thematisering/clustering. Het ligt voor de hand 
hierbij aan te sluiten bij bestaande clusters in het gebied: Chinatown, 
Red Light, Fashion & Design. Enkele grote gebaren (grotere panden 
invullen met aan thema gekoppelde functie c.q. het creëren van 
iconen, organisatie van events) om het gebied op de kaart te zetten  
en betere oost-west-verbindingen zijn essentieel.   
   
De afzetmogelijkheden voor economische functies aan de Rode Loper 
zijn hoger dan in het Wallengebied, omdat er enkele grootschalige 
herontwikkelingsmogelijkheden zijn. In het Wallengebied gaat het 
meer om functiewijziging (transformatie) dan het daadwerkelijk 
toevoegen van nieuwe vierkante meters. De totale economische 
impuls die van de ontwikkeling van de Rode Loper uitgaat is dan ook 
hoger dan die van het Wallengebied. Dit rechtvaardigt dat de Rode 
Loper een sterk(er) accent verdient in het ruimtelijk-economisch 
eindbeeld voor 1012. De ontwikkeling van  de Rode Loper is 
bovendien wat makkelijker te sturen dan het Wallengebied, omdat 
nadrukkelijk (door gemeente en initiatiefnemers) de regie kan 
worden gevoerd over de invulling van enkele grootschalige 
herontwikkelingslocaties. 
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7.  Samenvatting en conclusies 

 
  

Achtergrond 
De gemeente Amsterdam beraadt zich thans op de (alternatieve) 
economische mogelijkheden van het postcodegebied 1012. Dit moet 
uiteindelijk uitmonden in een Economische Visie voor het gebied. 
Voor de op te stellen Economische Visie heeft de gemeente behoefte 
aan een analyse van de economische (on)mogelijkheden in het gebied. 
In opdracht van de dienst Economische Zaken heeft Bureau Stedelijke 
Planning deze economische visie opgesteld. Een visie van een wat 
hoger abstractieniveau die  topdown inzoomt op 1012, vertrekkend 
vanuit de ambitie van Amsterdam Topstad, zoals uitgesproken in het 
Programma-akkoord van het huidige college van B&W.  Deze studie is 
uitgevoerd parallel aan de stedenbouwkundige visie op het gebied 
(INBO Architecten). 
 
Stedelijke ontwikkeling 
Grootstedelijke  agglomeraties en regio’s zijn de aanjagers van de 
Europese economie. Het leeuwendeel van de economische activiteit is 
op het conto van steden te schrijven. In een tijdvak toenemende 
internationalisering gaan de grote steden meer en meer de competitie 
met elkaar aan. Van  rijkswege wordt nadrukkelijk ingezet op de 
ontwikkeling van de Randstad tot één metropool die zich moet 
kunnen met de metropolen in de ons omringende landen.  Amsterdam 
vervult in die metropool een sleutelrol met een economie die wordt 
gedragen door vijf belangrijke economische clusters, te weten 
zakelijke en financiële dienstverlening, creatieve industrie, ICT en 
nieuwe media, toerisme en congressen, de luchthaven Schiphol (in 
combinatie met logistieke bedrijven) en haven en industrie. 
Amsterdam behoort tot de groep van minder dan 6 procent van de 
Europese steden die zich ‘Knowledge Hub’ mogen noemen en op basis 
daarvan een goede economische uitgangspositie voor de toekomst 
hebben. Een Knowledge Hub kent een combinatie van een hoog 
productiviteitsniveau en goede economische groei, ruime 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie, een groot aandeel van de 
private sector in de economie, een sterke innovatie en 
ondernemerschap, een hoog opgeleide beroepsbevolking, hoge 
vastgoed- en woningprijzen, en een uitstekende toegankelijkheid via 
verschillende manieren van transport. 
 
De veranderende rol van de binnenstad  
De rol van de binnenstad in de stedelijke economie is de laatste 
decennia danig van karakter veranderd. Kort gezegd komt deze 
ontwikkeling er op neer dat  de monocentrale stad meer en meer 
plaatsmaakt voor het polycentrisch stadsgewest, waar op het terrein 
van alle stedelijke functies (wonen, werken en voorzieningen) de 
dominante trend er een is van deconcentratie, ontmenging en 
uitsortering.  
 
Alle Europese binnensteden hebben met deconcentratie van stedelijk-
economische activiteiten te maken gehad: de opkomst van nieuwe 
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centra van wonen, werken en voorzieningen aan de stadsrand en de 
(relatieve) vermindering van het belang van de binnenstad in de 
stedelijke economie (uitgedrukt in termen van werkgelegenheid). 
Naast deconcentratie is een belangrijk steekwoord in deze 
ontwikkeling de uitsortering naar branche en activiteit: van het 
brandpunt van alle functies ontwikkelen binnensteden zich naar 
specialisatie op enkel functies waarvoor een binnenstadslocatie 
voldoende toegevoegde waarde heeft. 
 
Wat Amsterdam anders maakt dan andere Europese steden is dat het 
proces verder is voortgeschreden omdat de binnenstad kleinschaliger 
van aard is, en de monumentaliteit minder ruimte laat voor 
grootschalige fysieke  ingrepen. De Amsterdamse binnenstedelijke 
economie is daarmee  kleinschaliger van aard dan veel van haar 
Europese counterparts. 

De verwachting is dat de Amsterdamse binnenstad ook in de toekomst 
met een verdere uitsortering te maken krijgt. Dit komt neer op: 

• Een verdere groei van het belang van de vrijetijdsfuncties, tot 
uitdrukking komend in een groeiend aandeel van de sectoren 
detailhandel, horeca en cultuur in de binnenstedelijke economie;  

• Een verlies aan goedkooptemilieus, en de verdere uitstoot van 
(experimentele) broedplaatsfunctie naar stadsdelen als Noord; 

• Een toenemende internationalisering van het economisch leven, met 
als resultaat onder meer de groei van vestiging van internationale  
retailers en de groei van het aantal en aandeel buitenlanders 
(waaronder expats) in de stad; 

• Een blijvende behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimte in de 
binnenstad, vooral voor sectoren waar vestiging in een binnenstedelijk 
milieu van toegevoegde waarde is (creatieve industrie, zakelijke 
dienstverlening); 

• Een verdere uitwaaiering van centrumfuncties over omliggende 
stadsdelen, deels onder druk van toenemende schaarste en de 
stijgende huisvestingslasten van de binnenstad, deels ook onder 
invloed van de aantrekkelijkheid van deze gebieden in termen van 
sfeer, kleinschaligheid en menging.  
 
Ontwikkelingsrichting 1012 
Gegeven de bovenstaande ontwikkelingen is de versterking van de 
economische functie van het 1012-gebied als ruggengraat van de 
binnenstad gewenst, zo niet noodzakelijk.  Zonder versterking en 
vernieuwing zal de economie van de binnenstad het moeilijk krijgen. 
De afgelopen twintig jaar is de binnenstedelijke economie weliswaar 
succesvol getransformeerd, maar dit is geen garantie dat dit ook in de 
toekomst plaatsvindt. Economische vernieuwing is noodzakelijk om 
als binnenstad optimaal te profiteren van de Noord-Zuidlijn. Ook 
levert een levendige, op hoogwaardige vrijetijd en consumptie 
ingestelde binnenstad een belangrijke bijdrage aan de versterking van 
de  internationaal-economische positie van Amsterdam. 

Gelet op de bestaande karakteristieken van 1012, de infrastructurele 
ontwikkelingen in de nabije toekomst (realisering Oosterdokseiland, 
Noord-Zuidlijn, parkeergarages) en de ambities van Amsterdam, zoals 
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verwoord in het beleidsdocument Amsterdam Topstad,  is het 
wenselijk in 1012 vooral  in steken op de versterking en verbreding 
van de publieksfunctie van het gebied. Dat betekent concreet:  

• Versterking van het winkelaanbod, zowel in kwantitatieve als  
kwalitatieve zin, zowel grootschalig als kleinschalig; 

• Versterking van het overige horeca-aanbod,, vooral in kwalitatieve zin. 
• Vergroting en versterking van het aanbod aan 

overnachtingsmogelijkheden (zowel grote hotels in het bovenste 
segment als meer kleinschalige gastenkamers en bed&breakfast). 
 
Voor de Rode Loper (Damrak-Rokin) bestaat het streefbeeld uit een 
opwaardering van het gebied naar A1-winkelstand, met een 
internationaal profiel. Als entree van de stad, en als scharnierfunctie 
naar het Wallengebied leent het gebied zich tot het v an kleur 
verschieten van de huidige invulling: aansprekend voor groot en 
breed publiek (jong en oud, toerist en Amsterdammer); mix van retail, 
horeca en hotelshoreca, met retail dominant. De belangrijkste 
ingredienten zijn reeds aanwezig: grote panden, aansprekende 
architectuur, stadsboulevard, maar een aantal ingrepen is nodig: Deze 
komen er op neer dat de oostzijde van de boulevard meer bij de 
westzijde boulevard moet worden betrokken, wat betekent dat de 
mogelijkheden moeten worden onderzocht naar de herontwikkeling 
van grote panden tot binnenstedelijk shopping center.. 
 Voor het Wallengebied staat functiemenging en kleinschaligheid 
centraal. Hier moet wel gezocht worden naar 
thematisering/clustering. Het ligt voor de hand hierbij aan te sluiten 
bij bestaande clusters in het gebied: Chinatown, Red Light, Fashion & 
Design. Enkele grote gebaren (grotere panden invullen met aan thema 
gekoppelde functie c.q. het creëren van iconen, events) om het gebied 
op de kaart te zetten  en betere oost-west-verbindingen zijn essentieel.   
 
 
Voorbeeld verticaal gemengde plinten (Ramblas, Barcelona) 

 
Bron: Bureau Stedelijke Planning bv 
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Toetsingskader 
Onderstaande schema’s kunnen als vertrekpunt en toetsingskader 
fungeren bij de verder uitwerking van de (ruimtelijk-)economische 
visie voor 1012. 
 
Rode Loper: Damrak/Rokin 
 
Tabel 7.1 Economische toetsing Rode Loper 

Afzet- 
mogelijk-

heden  
(volume, 

m²) 
A 

Gemiddel-
de ec. 

bijdrage 
per m² 

 
B 

Functies 

  

Totale 
economische 

bijdrage 
 
 

C=A+B 

Retail en  
horeca 

 
+++ 

 
++ 

 
+++ 

Hotels ++ ++ ++ 
Bedrijfs- 
ruimten 

 
+ +++ 

 
++ 

Voor- 
zieningen 

 
+ ++ 

 
++ 

Wonen 0 0 0 
+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 
0 = verwaarloosbaar 

 
 
Wallengebied 
 
Tabel 7.2 Economische toetsing Wallengebied 

Afzet- 
mogelijk-

heden  
(volume, 

m²) 

Gemiddel-
de ec. 

bijdrage 
per m² 

Functies 

  

Totale 
economische 

bijdrage 

Retail en  
horeca 

 
+ 

 
++ 

 
++ 

Hotels 0 ++ + 
Bedrijfs- 
ruimten 

 
+ +++ 

 
++ 

Voor- 
zieningen 

0 
++ 

 
+ 

Wonen + 0 + 
+++ = hoog 
++ = midden 
+ = laag 
0 = verwaarloosbaar 

 
 
De afzetmogelijkheden voor economische functies aan de Rode Loper 
zijn hoger dan in het Wallengebied, omdat er enkele grootschalige 
herontwikkelingsmogelijkheden zijn. In het Wallengebied gaat het 
meer om functiewijziging (transformatie) dan het daadwerkelijk 
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toevoegen van nieuwe vierkante meters. De totale economische 
impuls die van de ontwikkeling van de Rode Loper uitgaat is dan ook 
hoger dan die van het Wallengebied. Dit rechtvaardigt dat de Rode 
Loper een sterk(er) accent verdient in het ruimtelijk-economisch 
eindbeeld voor 1012. De ontwikkeling van de Rode Loper is bovendien 
wat makkelijker te sturen dan het Wallengebied, omdat nadrukkelijk 
(door gemeente en initiatiefnemers) de regie kan worden gevoerd over 
de invulling van enkele grootschalige herontwikkelingslocaties. 
 
De conclusie van het bovenstaande is dat er sprake is van 
verschillende opgaven voor het 1012-gebied. 
 
Voor de Rode Loper geldt als opgave de ontwikkeling van de entree 
van de stad tot een hoogwaardig(er) retailgebied, gericht op optimaal 
gebruik van de potenties van het gebied. Voor de Wallen/Red Light 
District gaat het vooral om de transformatie tot een gemengd gebied 
waar verschillende activiteiten naast elkaar moeten kunnen bestaan 
en daarom interessant zijn om te bezoeken. 
 
De transformatie-opgave is lastiger dan de ontwikkelings-opgave. De 
opgave voor het totaal is om de economische potenties van de Rode 
Loper (deels) te laten overstromen naar de te transformeren Wallen. 
Het aanbrengen van oost-west verbindingen vormt hierin een 
ruimtelijke randvoorwaarde,  maar tevens  zullen door ‘grote gebaren’ 
nieuwe typen bezoekers verleid moeten worden om het gebied in te 
gaan.  
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Bijlage 
 
Overzicht investeringen in infrastructuur en vastgoed in de binnenstad 
en overige locaties in diverse steden in Europa 

 
 Infrastructuur Vastgoed 

Wenen   

Binnenstad Modal shift van motorvoertruigen naar openbaar 
vervoer en langzaam verkeer en modernisering 
van openbaar vervoer. 
Realisatie nieuw centraal station voor 
internationaal verkeer (2007 - 2011) 
Aanleg rondweg om doorgaand verkeer uit de 
binnenstad te weren. 

Herontwikkeling van het nabij het centrum 
gelegen treinstation ‘Wien Mitte’ met kantoor- 
en bedrijfsruijmte. 
Nieuwbouw van een winkelcentrum bij het te 
realiseren centraal station (2009). 
 

Overige locaties Aanleg metrolijn tussen binnenstad en 
grootschalig ontwikkelingsgebied ten noorden 
van de Donau (Danube) (gereed in 2010). 
Aanleg van ca. 130 km weginfrastructuur 
(snelwegen en rondweg)  in de directe omgeving 
van Wenen.  
Aanleg derde landingsbaan vliegveld (2008) 

Op diverse locaties buiten de binnenstad vindt 
(grootschalige) multifunctionele 
vastgoedontwikkeling plaats. Bestaande uit 
combinaties van wonen, detailhandel, kantoren, 
technologie-clusters, cultuur, hotels, 
congresruimte en groen. 
 

Stockholm   

Binnenstad Herschikking en uitbreiding railinfrastructuur 
tussen centraal station en het zuiden van de stad 
(2006- 2016) 
Invoering Road-pricing in de nabije toekomst 

- 

Overige locaties Upgrading treinverbinding tussen Stockholm en 
Nynashamn (belangrijkste veerverbinding 
richting Gotland) 
Upgrading en aanleg van nieuwe 
weginfrastructuur (rondwegen en snelwegen). 

Stockholm heeft negen prioriteitslocaties 
aangewezen voor de ontwikkeling van o.a. 
woningen en kantoren. Deze locaties liggen 
(net) buiten de binnenstad. Op meerdere locaties 
is gestart met de realisatie. 

Brussel   

Binnenstad Renovatie Centraal station en upgrading 
treinverbinding van centraal station naar de rest 
van de stad. Tevens wordt een nieuw 
kaartjessysteem ingevoerd die tevens geldig zijn 
in ander openbaar vervoer in de stad. 

Afronding realisatie van diverse grootschalig 
kantoorprojecten aan de rand van de binnenstad 
(2008-2009) 
 

Overige locaties Upgrading van vliegveld Zaventem 
Upgrading haven door realisatie van een 
internationaal Logisitek centrum. Dit zal de 
komende 10 jaar plaats vinden. 

Afronding realisatie van diverse grootschalig 
kantoorprojecten buiten de binnenstad. 
 

Praag   

Binnenstad Verplaatsen doorgaande autoweg naar buiten het 
centrum en aanleggen tramlijn in het centrum. 

Verplaatsing van de Nationale bibliotheek naar 
een te realiseren architectonisch hoogstaand 
gebouw net buiten het centrum in Letná park. 

Overige locaties Upgrading van een groot deel van de Ringweg.  
Verbeteren stedelijke netwerk van 
railinfrastructuur door aanleg van meer 
verbindingen (tunnels) tussen stations en 
modernisering. 
Sinds 2006 heeft het vliegveld van Praag een 
tweede terminal. Een metroverbinding naar het 

Ontwikkeling van ‘River City’ aan de oostzijde 
van de stad met woningen, commercieel 
vastgoed en een park aan de rivier. 
Ontwikkeling van woningen,  een 
universiteitscampus en een groot park aan de 
westoever (Holešovice) van de stad.  
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vliegveld ontbreekt vooralsnog. 
 

Kopenhagen   

Binnenstad Na de realisatie van een metrosysteem in de 
binnenstad in 2003 is in 2007 een 
metroverbinding tussen het centrum en het 
vliegveld gerealiseerd.  
Uitbreiding van de capaciteit van 
snelweginfrastructuur rondom de stad door 
verbreding en aanleg van nieuwe wegen. 

Realisatie van een volledig automatisch 
ondergronds parkeersysteem waardoor de 
parkeerinstallatie zeer weinig ruimte in beslag 
neemt boven de grond. 
 

Overige locaties In 2005 is de uitbreiding van het regionale 
elektrische railsysteem afgerond. Hiermee 
kunnen reizigers die niet in de binnenstad 
hoeven te zijn het centrum mijden.  
In de periode tot 2017 vindt verdere uitbreiding 
van het metrosysteem plaats richting het 
noorden en zuiden van de stad. 
Uitbreiding vliegveld Roskilde 40 km van 
Kopenhagen.  

Realisatie van het nieuwe centrum ‘Ørestad’ ten 
zuiden van Kopenhagen. Hier komt in de 
periode tot 2030 een compleet modern nieuw 
centrum tot stand. Naast wonen en werken is 
hier ruimte voor detailhandel, een ziekenhuis, 
onderdelen van de universiteit en vrijetijds 
voorzieningen.,  
 

Amsterdam   

Binnenstad Aanleg van nieuwe weginfrastructuur en 
openbaar vervoer om de bereikbaarheid van 
IJoevers te verbeteren 
Herontwikkeling Centraal station tot 
multimodaal vervoersknooppunt met 
(internationaal) trein- bus, tram en 
metroaansluiting. Tevens wordt de omgeving van 
het station herontworpen ten behoeve van de 
veiligheid en bereikbaarheid/toegankelijkheid. 
Realisatie metroverbinding van 
Buikslotermeerplien naar Zuidas via Centraal 
Station. 

Realisatie van woningen, kantoren, 
bedrijfsruimte, detailhandel en vrije 
tijdsvoorzieningen aan de IJoevers. 
 

Overige locaties In gebruikname HSL-Zuid richting België en 
Frankrijk en aansluiting op HSL-Oost via Utrecht 
richting Duitsland. 
Spoorverdubbeling tussen Utrecht en Amsterdam 
Bijlmer ArenA en directe verbinding van 
(internationaal) treinverkeer naar Schiphol. 
 

Realisatie van diverse locaties voor woningen en 
kantoren in IJburg, Parkstad en Amsterdam-
Noord 
Afronding ontwikkeling Bijlmer/ArenA met 
woningen, kantoren, detailhandel en 
vrijetijdsvoorzieningen 
Ontwikkeling grootschalige kantorenlocatie (en 
in toekomst woningen) Zuidas. 

 
 

De conclusies van deze vergelijking zijn dat in alle steden forse 
investeringen plaatsvinden in bereikbaarheid, zowel in: 

• Weginfrastructuur rond de stad 
• Uitbreiding en modernisering luchthavens 
• Verbetering openbaar vervoer  (trein, HOV) van/naar de 

binnenstad  
 
Rondom de belangrijkste OV-knooppunten (= binnenstad + 
grootstedelijke nieuwe centra) vindt opwaardering van het omliggend 
gebied plaats en ontstaan nieuwe (vastgoed)ontwikkelingen. 


