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Publieks- 
samenvatting

Amsterdam en de Amsterdammers beleven een spannende tijd. Jaren van snelle 

groei zijn abrupt afgebroken door een ontregelende pandemie, die op de korte termijn 

voor onzekerheid zorgt. Tegelijk is er de voortdenderende trein van internationalisering 

en technologische ontwikkeling die maatschappelijke tegenstellingen verscherpt. 

Daarbovenop komt de noodzakelijke omschakeling vanwege de klimaatverandering en 

klimaatbestendigheid.

Deze omgevingsvisie komt daarom op het 

goede moment. Het stadsbestuur zet ermee de 

lijnen uit naar 2050. Hoe richten we de stad in 

ten behoeve van welvaart, welzijn en geluk van 

de Amsterdammers, regiobewoners en bezoe-

kers? Waar gaan we wonen en werken, hoe 

komen we van A naar B, hoe zien de publieke 

ruimtes eruit en welke plek is er straks voor 

groen? Bij de totstandkoming van deze visie 

waren veel Amsterdammers betrokken, en nu dit 

alles er ligt, wil het bestuur het gesprek met de 

stad voortzetten. En meer dan dat, de Amster-

dammers worden uitgenodigd mee te doen met 

de uitvoering. Want dat is een van de kernideeën 

van deze visie: de stad maken we samen.

Het startpunt, hoe staat 
Amsterdam ervoor?
Tien jaar geleden schreef Amsterdam een 

vergelijkbare visie voor de periode tot 2040.  

De groeiambities van toen zijn meer dan waar-

gemaakt, de voorziene toename van het  aantal 

inwoners en banen voor 2040 is nu al bijna 

bereikt. Vooral dankzij de komst van internati- 

onale bedrijven en bijbehorende kennismigran-

ten. De dienstensector groeide snel en door ver-

dubbeling van het aantal toeristen gold dat ook 

voor horeca. Omdat investeringen in openbaar 

vervoer, publieke ruimte en groen achterble-

ven, is de druk op de stad stevig toegenomen. 

Meest in het oog springend zijn de geëxplo-

deerde huizen- en huurprijzen, die het voor 

bewoners met een lager en middeninkomen en 

kleine ondernemers lastig maken om een plek 

te vinden in de stad. Steeds duidelijker wordt 

dat de status van Amsterdam als internationale 

metropool negatieve kanten heeft. Bijvoorbeeld 

vanwege de ontwrichting van de woningmarkt 

door vastgoedbeleggingen en een het gevoel 

van ontheemding bij sommige Amsterdammers 

door de snelle veranderingen.

Winst en verlies zijn ongelijk verdeeld. 

Tegenover het centrum en de buurten erom-

heen, die succes (en overlast) meemaken, staan 

naoorlogse wijken die veel minder profiteren 

van de ontwikkeling van de stad. De verschil-

len tussen Amsterdammers zijn vergroot, niet 

alleen in inkomen maar meer algemeen in mate 

van kwetsbaarheid. Corona heeft die tegenstel-

ling nog eens extra aan het licht gebracht – som-

mige bevolkingsgroepen en sommige buurten 

blijken extra kwetsbaar. Tegelijk heeft corona 

het belang van de eigen wijk en buurt onder-

streept. Hoe internationaal ook, het succes van 

de stad hangt nog altijd grotendeels samen met 

in hoeverre inwoners zich thuis voelen.

Dit alles vormt het startpunt voor de 

Omgevingsvisie 2050. De verwachting is dat de 

groei van de stad zal doorzetten. Die groei moet 

opgevangen worden en vooral gelijker verdeeld. 

Ook over de regio. Het besef dat Amsterdam 

onderdeel is van een grootstedelijke regio is 

meer dan ooit doorgedrongen. We hebben 

samenwerking nodig met de regio, maar ook 

het Rijk, om tot een betere stad uit te groeien. 

Er zijn flinke investeringen nodig in infrastruc-

tuur, voorzieningen en stedelijk en landelijk 

groen. De grootste uitdaging is de overstap 

naar meer duurzaamheid, met andere energie-

bronnen en een minder verspillende manier 

van leven. De inrichting van stad en regio gaat 

wezenlijk veranderen. Een deel van de plannen 

staat al op de rol, een ander deel is nieuw. In de 

omgevingsvisie staat vooral de samenhang cen-

traal en het kiezen van een koers naar 2050.

Graag groei, maar 
onder voorwaarden: 
vijf strategische keuzes 
Wereldwijd groeien steden. Steden hebben 

aantrekkingskracht omdat ze bedrijvigheid, 

wetenschap en creativiteit dicht bijeenbrengen 

en zo innovatie stimuleren en kansen bieden 

aan individuen. De stad moet kansen bieden aan 

iedereen. Om die reden omarmt Amsterdam 

zowel nieuwe inwoners als nieuwe banen. Eco-

nomische vitaliteit is gewenst, niet in de laatste 

plaats vanwege de inkomsten en de banen. Maar 

we willen ook ruimte bieden aan vernieuwing 

en een meer circulaire economie. De deur dicht-

gooien onder het mom ‘de stad is vol’, verplaatst 

de problemen naar de regio en bedreigt het 

open landschap. Groei een plek geven in de 

stad is dus ook een verantwoordelijkheid. Om 

volledig profijt te trekken moet die groei wel 

richting gegeven worden. Gezien de ambities en 

de schaarste van ruimte en financiën maakt het 

bestuur vijf strategische keuzes: Meerkernige 

ontwikkeling, Groeien binnen grenzen,  

Duurzaam en gezond bewegen, Rigoureus  

vergroening en Samen stadmaken. 

Meerkernige ontwikkeling

Amsterdam is uit balans met één centrum 

waar alles op gericht is; een van de hoofddoelen 

van deze visie is een stad en regio te worden 

met meer stedelijke kernen. Deze ingreep in de 

structuur van de stad is mogelijk door bedrij-

venterreinen te ontwikkelen tot bruisende 

stadsbuurten, zoals Haven-Stad, Schinkel- 

kwartier en de noordelijke IJ-oevers, en door in 

de bestaande centra van Nieuw-West, Zuidoost 

en Noord flink te investeren in stedelijkheid. 

Verdichting en kwaliteit zijn de sleutelwoorden: 

met meer bewoners en ruimte voor bedrijvig-

heid is er meer draagvlak voor winkels, horeca 

en voorzieningen met uitstraling, zoals een 

theater aan de Sloterplas en een cultuurgebouw 

op het Buikslotermeerplein. De stadsdeelcentra 

Osdorpplein, Amsterdamse Poort en Buikslo-

termeerplein zijn straks grootstedelijke stads-

centra met bijbehorende aantrekkingskracht,  

elk met een eigen gezicht: met meer kernen 

krijgt Amsterdam meer smoel. Voor buurt-

bewoners zijn deze veranderingen ingrijpend 

omdat ‘hun’ buurt van karakter verandert, 

daarom moeten ze transparant en in samen-

spraak uitgevoerd worden.

 

Meerkernigheid als streven geldt ook voor 

de regio. De huidige spreiding van werkge-

legenheid en voorzieningen is scheef in het 

nadeel van de regio, met als gevolg grote ver-

voerstromen. De inzet is werk beter te sprei-

den en de stedelijke kwaliteit van kernen als 

Almere, Zaandam, Purmerend en Hoofddorp 

te vergroten met voorzieningen zoals hoger 

onderwijs en culturele instellingen. Bovendien 

gaan Amsterdam en de regio zich naar elkaar 

richten door woningbouw en werkgelegenheid 

te concentreren rond de stations. De onder-

linge vervoerverbindingen willen we verbete-

ren, met een metro naar Schiphol en Hoofd-

dorp, een doorgetrokken Ringlijn en metro’s, 

regiotreinen of snelbussen richting Almere, 

Zaanstad, Haarlem en Hilversum. Aan de rand 

van de stad komen hubs waar de automobilist 

overstapt op snel openbaar vervoer of fiets.

Groeien binnen grenzen

De stad mikt op minimaal 150.000 wonin-

gen erbij voor 250.000 nieuwe inwoners in 

2050, dat is een voortzetting van het groeitempo 

van de afgelopen 10 jaar. Plus 200.000 nieuwe 

arbeidsplaatsen. Deze groei wordt aan voorwaar-

den gebonden. Amsterdam wil dat de groei ener-

zijds het sociale fundament van de stad versterkt 

en anderzijds het draagvermogen van de planeet 

niet overschrijdt. Daarom mag de groei alleen 

plaatsvinden binnen de huidige stadsgrenzen. 

Op die manier versterken we de kwaliteit van 

bestaande buurten, kunnen we overal woningen 

en bedrijfsgebouwen verduurzamen en houden 

we de kwetsbare landschappen open.
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Groeien binnen de bestaande stad kan door 

bedrijventerreinen om te bouwen tot gebieden 

waar zowel gewoond als gewerkt wordt, zoals 

in genoemde Schinkelkwartier en als grootste 

Haven-Stad. Daarnaast is er ruimte voor groei 

in de naoorlogse wijken van Nieuw-West, 

Zuidoost en Noord, waar we op een slimme 

manier kunnen verdichten. Bij grotere stations 

als Lelylaan, Zuid, RAI en Sloterdijk is ruimte 

voor wonen en werken in gebouwen hoger dan 

70 meter. Zulke hoogbouw is ook passend langs 

het brede water van het IJ. Bij het verdichten 

van buurten staat een goede woonkwaliteit, 

met leefbare straten en pleinen en veel plek voor 

ontmoeting, voorop.

Tegelijk wordt de stad ingericht op her-

gebruik van materialen en grondstoffen en op 

een andere, meer zelfvoorzienende energieop-

wekking zoals stadsverwarming en zonne- en 

windenergie. Dit maakt de strijd om de schaarse 

ruimte nog heviger, maar in de wetenschap dat 

dicht op elkaar wonen op zichzelf duurzamer 

is, want efficiënter in alle opzichten. Schaar-

ste dwingt tot creatieve oplossingen, zoals het 

benutten van daken. In het landschap rond de 

stad maken we ruimte voor windmolens.

Duurzaam en gezond bewegen

In een verdichtende stad gaan we zuinig 

om met de schaarse ruimte. We zoeken plek 

om te bouwen, voor groen, voor verblijven en 

voor de fietser en de voetganger. Om die reden 

moet de auto als  ruimtegebruiker een stap terug 

doen. We hebben een drieledig doel: ruimte, 

schonere lucht en gezonder bewegen. Dat gaat 

niet ten koste van bereikbaarheid. Mede dank-

zij de verdichting krijgen Amsterdammers 

hun voorzieningen, inclusief park, in de eigen 

buurt op loop- of fietsafstand. Buurten en 

kernen worden verbonden door een netwerk 

van veilige fietsroutes en openbaar vervoer. Nu 

nog drukke autostraten als Lelylaan en Gooi-

seweg zijn straks aantrekkelijke stadslanen die 

naast auto-ontsluitingsroute ook belangrijk 

zijn voor fiets en openbaar vervoer, en die op 

zichzelf prettige verblijfsgebieden worden met 

winkels, horeca en culturele pleisterplaatsen. 

Tussen stadsdelen komen nieuwe aansluitingen, 

zoals mogelijk twee IJ-oeververbindingen, een 

Schinkelbrug en een fietsbrug over de Amstel. 

De omliggende gemeenten worden dichterbij 

gebracht door stimuleren van schoon vervoer 

met snelle fietsroutes en meer trein-, metro- en 

busverbindingen. 

Rigoureus vergroenen

Verdichting wordt gecombineerd met ver-

groening van de stad. Daarbij is meer en vooral 

beter groen het doel, door minder verharding 

en meer groen aan en op gebouwen. De stad 

zal rigoureus vergroenen met meer en betere 

natuur door de hele stad. Straten en pleinen 

worden groen ingericht, straatstenen zullen 

wijken voor bomen en beplanting. Het autoluw 

maken van de stad biedt daarvoor mede ruimte. 

Bouwen wordt natuurlijker door gevels en 

daken te vergroenen. Dit lukt alleen als Amster-

dammers meedenken en meedoen. Vergroening 

is ecologisch noodzakelijk, maar moet ook aan-

sluiten bij de wensen van de Amsterdammers. 

Al het groen in straten, pleinen en parken 

– Haven-Stad en de noordelijke IJ-oever krijgen 

eigen parken – zal ingericht worden op ont-

moeting, ontspanning en recreatie. Een ander 

belangrijk doel is tegengaan van hittestress 

en vergroten van het waterbergend vermogen 

van de stad. Dat geldt ook voor de beroemde 

Amsterdamse scheggen, de groene vingers 

die de stad in steken, inclusief Waterland. 

De kwaliteit van deze landschappen gaat 

omhoog door omschakeling naar kringloop-

landbouw, tegengaan van bodemdaling en 

herstel van biodiversiteit. De aansluiting van 

de scheggen op de nieuwe kernen in Nieuw-

West, Zuidoost en Noord wordt verbeterd, 

waardoor langs de randen van de Amstelscheg, 

het Amsterdamse Bos, de Bretten en de Noorder 

IJ-plas aantrekkelijke verblijfs- en recreatieplek-

ken ontstaan. De Tuinen van West zijn daarvan 

een bestaand voorbeeld. 

Samen stadmaken

Deze omgevingsvisie combineert ruim-

telijke inrichting met doelen op groen, wonen, 

werken, duurzaamheid, leefomgeving. Zo wil de 

stad in de toekomst werken: in samenhang. In 

plaats van losse beleidsdoelen die van alle kanten 

komen – eerst verkeer, dan werk, vervolgens 

energie en wie houdt de leefbaarheid en kwaliteit 

van de buurt in de gaten? –, worden ambities 

voortaan samengebracht. Dat vereist richting 

geven, maar dat kan niet op detail. Het stadsbe-

stuur gaat sturen op hoofdlijnen. De principiële 

keuze daarbij is dat de regels zo worden dat 

naast de klassieke partijen als ontwikkelaars en 

woningcorporaties, Amsterdammers ook zelf aan 

de slag kunnen. We bieden daarmee meer ruimte 

voor bewoners om individueel of in collectieven 

zoals coöperaties betaalbare huurwoningen te 

bouwen, voorzieningen te beheren, energie op te 

wekken, mee te doen met inrichting van de buurt 

of lokaal ondernemerschap. We onderzoeken de 

haalbaarheid van een gemeentelijk woningbouw-

fonds voor coöperaties waaruit Amsterdammers 

kunnen lenen om hun plannen te financieren. 

Eigen initiatief kan het gevoel van eigenheid 

terugbrengen en leven in buurten blazen. Eigen 

initiatief is niet nieuw. Amsterdam heeft hier 

een traditie in, van stadsstrand Blijburg tot de 

NDSM-werf, om twee heel verschillende succes-

volle voorbeelden te noemen. 

De samenwerking betreft ook de regio 

en het Rijk. De afhankelijkheden zijn groot en 

worden alleen maar groter. Veel afstemming 

is al georganiseerd, dat is niet het geval op de 

schaal van de ‘agglomeratie’: het aaneengeslo-

ten gebied dat bestaat uit Zaanstad, Diemen, 

Ouder-Amstel, Amstelveen en Amsterdam,  

terwijl daar veel overlap ligt. Hier wordt  

nauwere samenwerking onderzocht.

Meedoen

Bij het maken van deze omgevingsvisie 

zijn uiteenlopende groepen Amsterdammers 

gehoord. Zij wezen, naast zaken als duur-

zaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en 

ontmoeting, op het belang om mee te kunnen 

bepalen hoe stad en buurt eruit gaan zien. Die 

betrokkenheid is essentieel, want de stad maken 

we samen. De onstuimige groei van het afgelopen 

decennium heeft voor vervreemding gezorgd, het 

gevoel de eigen buurt kwijt te raken. Meedoen 

geeft Amsterdammers de kans hun stad terug te 

nemen. Deze omgevingsvisie is belangrijk, want 

eenmaal vastgesteld – voor de zomer van 2021 – 

moeten alle plannen en ingrepen in de stad zich 

hier op richten. Het stadsbestuur maakt in deze 

visie keuzes die soms pijn zullen doen. Soms 

moeten bestaande belangen en ruimtegebruikers 

inleveren. De keuzes zijn gemaakt op goede  

gronden, daarin kleurt zich dit college, maar over 

goed en beter valt te twisten. Het bestuur gaat 

daarover graag met de stad in gesprek.

Agenda voor de vijf strategische keuzen

• Meerkernige ontwikkeling

Van uitrol centrumgebied naar een meerkernige en meer diverse verstedelijking

- Regionale spreiding stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid.

- Onderscheidende ontwikkeling Nieuw-West, Zuidoost en Noord.

- Twee vaste IJ-oeververbindingen en een regionaal fietsnetwerk.

- Uitbreiding HOV en metronet en ontwikkeling stationskwartieren.

• Groeien binnen grenzen

Verdichting door complete en duurzame wijkontwikkeling

- Ruimte voor 150.000 woningen erbij in complete buurten.

- Verduurzamen bestaande buurten en woningen.

- Ruimte voor schone energie en duurzame initiatieven.

- Verduurzaming van de haven.

• Duurzaam en gezond bewegen

Heel Amsterdam een wandel- en fietsstad

- Een openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en bewegen.

- Meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Auto’s zijn te gast.

-  Verkeerswegen (Gooiseweg, Lelylaan, Burg. Roëllstraat) worden groene 

stadslanen begeleid door bebouwing.

• Rigoureus vergroenen

Een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving voor mens en dier

- Openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten.

-  Ontwikkeling parken (Oeverlanden, Hondsrugpark, Gaasperdakpark, 

Zuidasdokpark en NDSM-Oost).

- Groene routes en ecologische verbindingen.

-  Investeren in het landschap: natuurontwikkeling, kringlooplandbouw, 

en ruimte voor sporten en bewegen.

• Samen stadmaken

Richting geven op hoofdlijnen en ruimte bieden aan initiatief

- Gelijkwaardige (digitale) informatiepositie bij planvorming.

- Buurtbatenovereenkomsten en buurtomgevingsvisies.

- Grotere rol Amsterdammers bij beheer en ontwikkeling.

-  Ruim baan voor wooncoöperaties: naar 10% van de woningvoorraad 

in 2040.

- Vrije ruimte als vast onderdeel van de planvorming.


