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Henk Jagersma

‘ JaarliJks ontvangen we 
19 miljoen bezoekers’
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‘ ToT 2026 nog 345.000 m2 
aan nieuwe kantoren op 
Zuidas’
Simone Kukenheim

‘ de planvoorraad 
tot 2025 staat op 
71.600 woningen’

‘ wij pakken heT financiële 
risico biJ middenhuur’
Laurens Ivens

Laurens Ivens
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bouwen. De jaarlijkse bouwstart van gemiddeld 7.500 
kunnen we tot 2025 volhouden. Ook in de rest van de 
metropoolregio, zoals in Almere, Hoofddorp en Diemen, 
wordt hard gebouwd. De jaarlijkse woningproductie 
bedraagt ook hier 7.500. Maar Amsterdam blijft een 
enorm woningtekort houden. De stad is een landelijke 
magneet. Ten opzichte van tien jaar geleden kent 
Amsterdam nu een grote instroom uit het buitenland’, 
aldus de wethouder Bouwen en Wonen.

inTernaTionale woningmarkT
Het tweede grote probleem is de betaalbaarheid. ‘De 
Amsterdamse woningmarkt is een financiële markt 
geworden. Dat heeft een enorme prijsopdrijving tot 
gevolg, terwijl de inkomens niet zijn meegestegen. 
Bovendien is Amsterdam nu ook een internationale 
woningmarkt. Vooral de instroom van expats uit de VS, 
het VK en India is groot. Ook voor hen zijn de hoge 
prijzen een probleem. De meesten zijn aangewezen op 
het nog krappe middensegment’, aldus Ivens, al sinds 
2014 SP-wethouder in Amsterdam.

De planvoorraad is bovendien kwetsbaar, merkt 
hij op. ‘Er zijn tal van onzekere factoren. De hoge 
bouwkosten blijven zorgelijk. De afgelopen 1,5 jaar zijn 
die met 25 procent gestegen. Ook de stikstofcrisis kan de 
hele woningbouw stilleggen als er geen snelle oplossing 
komt. Het Rijk is nu aan zet. Lokaal kunnen we pas met 
voorstellen komen als we weten wat de landelijke regels 
zijn. Een nieuwe mondiale crisis kan de woningproductie 
ook hard raken, zoals we zagen na 2009.’

Verhuurdersheffing Van Tafel
Het kabinet is zich ook bewust van de problemen. Op 
Prinsjesdag trok het 3 miljard uit om de woningbouw 
aan te zwengelen. Ivens is niet onder de indruk. ‘De 
1 miljard euro voor het aanjagen van de landelijke 
woningbouw klinkt goed, maar hoe, wat en waar 
is volstrekt onduidelijk. Over de 1 miljard aan 
starters wordt nog gepraat. En de 1 miljard euro aan 
woningcorporaties is een wassen neus. Het bedrag 
wordt uitgesmeerd over tien jaar. Bovendien is het geen 
gift, maar een minder hoge belasting; in plaats van een 
stijging van 300 miljoen stijgt de verhuurdersheffing 
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Op het eerste gezicht gaat het crescendo op de 
Amsterdamse woningmarkt. In 2018 is gestart met 
de bouw van 8.639 permanente woningen, een nieuw 
bouwrecord. Met een planvoorraad in 2019 van 13.419 
woningen kan ook dit jaar het streefaantal van 7.500 
woningen worden gehaald. De pijplijn is eveneens goed 
gevuld, blijkt uit de meest recente voortgangsrapportage. 
De planvoorraad tot 2025 staat op 71.600 woningen. 

De vele gronduitgiftes leggen het stadsbestuur geen 
windeieren. De zogeheten vereveningsruimte is met 50 
miljoen euro gegroeid naar 695 miljoen euro en stijgt 
naar verwachting verder tot 800 miljoen in 2023. Dit 
goed gevulde fonds is vooral bedoeld voor de vereiste 
voorinvesteringen in gebiedsontwikkelingen. 

Toch is verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens 
niet onverdeeld gelukkig. ‘We zijn als een gek aan het 

mooiste straat:

Orlyplein bij Amsterdam 

Sloterdijk; prachtig ingericht 

met veel groen en aandacht 

voor biodiversiteit

lekkerste koffie:

Cappuccino of ijskoffie, zelf 

thuis gemaakt

beste restaurant:

Morena aan de Amstel; een 

klein Grieks tentje waar je 

heerlijk kunt eten en waar 

mensen werken met hart voor 

de zaak. Deze deli past echt 

bij Amsterdam met al haar 

verschillende culturen

favoriete public space:

Diemerpark, omdat het ooit een 

gifbelt was en nu een prachtig 

park waar je van alles kunt 

doen

ultieme ontspanning:

Op de racefiets door het 

landelijke Amsterdam-Noord 

fietsen

welke krant lees Je:

Ik lees alle kranten, maar ook 

zeker graag de Echo

wat is Je eerste herinnering aan 

amsterdam: 

Op bezoek bij mijn tante aan de 

Bloemgracht; gestreste ouders 

die de stad niet in kunnen 

rijden, pittoreske grachtjes. Dat 

was een hele belevenis voor 

een kleine jongen

Gemeente AmsterdAm

Laurens Ivens
wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, 
Groen, Reiniging en Dierenwelzijn

‘ Het jonge
 middenHuursegment
 verdient
 bescHerming’

Laurens Ivens zet zich met hart in ziel in 
voor meer en beter betaalbare woningen 
in Amsterdam. De wethouder schroomt 
daarbij niet om tegen heilige huisjes te 
schoppen. Hoewel marktpartijen soms 
morren, blijven ze inschrijven op tenders.

‘ Vooral de insTroom 
Van expaTs uiT de 
vs, het vk en india 
is groot’

Laurens Ivens
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Voor de Amsterdamse kantorenmarkt 
markeert 2019 een kanteljaar, blijkt uit de eind 
september gepubliceerde kantorenmonitor. 
Voor het eerst sinds 2010 krimpt de 
kantorenvoorraad niet meer. Tussen 2010 
en 2018 daalde de Amsterdamse voorraad 
nog van 7,5 naar 7 miljoen m2, het resultaat 
van vele kantoortransformaties en nauwelijks 
nieuwbouw. Dit jaar stijgt de voorraad 
weer met 166.000 m2. Dat metrage is in 
lijn met het dit voorjaar vastgestelde beleid 
om 500.000 m2 extra kantoorruimte te 
bouwen tussen 2019 en 2023. Dat klinkt 
indrukwekkend, maar is bescheiden vergeleken 
met de bouwhausse rond 2000; tussen 1998 
en 2003 groeide de voorraad met maar liefst 
1,6 miljoen m2.

ook nieuwbouw in regio
De nieuwbouwplannen zijn echter afdoende, 
stelt D66-wethouder Simone Kukenheim. 
Kukenheim - wethouder Zorg, Onderwijs 
en Sport - is waarnemend wethouder 
Economische Zaken tot de opvolger van 
de opgestapte Udo Kock is benoemd. ‘De 
nieuwbouw is nodig vanwege de snelle 
banengroei, de impact van de brexit en de 
vraag naar moderne kantoren. We gaan 
er vanuit dat dit genoeg is. Het metrage is 
bepaald op basis van de werkgelegenheidsgroei 
van gemiddeld 2 procent per jaar de afgelopen 
20 jaar. Onze ambitie is om deze productie 
tot 2026 vol te houden. Tot 2030 houdt 
Amsterdam er rekening mee dat deze trend 
blijft doorzetten. Maar we doen het niet 

‘brexit Heeft
 aantrekkingskracHt   
 van amsterdam
 verder versterkt’

22 - INAmsterdam 

met 200 miljoen. De heffing van 1,7 miljard is een rem 
op nieuwbouw en moet snel van tafel. Dit geld hebben 
we nodig voor betaalbare woningen. Straks krijgen we 
in Amsterdam half afgemaakte gebiedsontwikkelingen, 
omdat woningcorporaties hun deel niet meer kunnen 
bouwen.’

groTe sTappen
Amsterdam kan grote stappen zetten dankzij veel 
gebiedsontwikkelingen, maar dat kost wel tijd, verklaart 
de SP-wethouder. ‘Het laaghangend fruit is de 
afgelopen jaren geplukt. Bij elk nieuw woningproject 
is het puzzelen. Op IJburg gaat het wel snel, met 
zo’n 10.000 te bouwen woningen op Centrumeiland 
en daarna Strandeiland. Ook zijn we in rap tempo 
bezig industriële zones en bedrijventerreinen als 
Buiksloterham en Amstel III te transformeren naar 
levendige woonwerkwijken met plek voor respectievelijk 
8.000 en 10.000 woningen. Als we klaar zijn op 
IJburg, richten we ons op de westkant van Amsterdam. 
Hier komt Haven-Stad, waar we 40.000 tot 70.000 
woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen willen 
realiseren. Maar dat is een gefaseerd project tot 2060.’

eeuwige middenhuur
De tweede prioriteit van de wethouder is een 
beter betaalbare woningmarkt. ‘Een deel van de 
betaalbare huurwoningen willen we bestemmen voor 
medewerkers in het onderwijs, kinderopvang en (jeugd)
zorg. In 2018 hebben we 100 sociale huurwoningen 
toegewezen aan jonge leraren. Wonam was bereid om 
45 middeldure huurwoningen toe te wijzen aan leraren 
en zorgverleners. Deze middeldure huurmarkt is pas 
de afgelopen jaren ontstaan. We zaten vorig op een 
jaarproductie van 1.100 maar werken toe naar 2.000. 
Dit jonge segment verdient bescherming. Met veel 
beleggers hebben we daarom afspraken gemaakt om 
dit segment 25 jaar in het middensegment te houden. 

De volgende stap is eeuwige middenhuur. We voeren 
hierover gesprekken met beleggers, woningcorporaties 
en particuliere coöperaties. Op de koopmarkt zetten 
we in op middeldure koop tot 297.000 euro. Op de 
bestaande woningmarkt probeer ik een verhuurverbod 
voor koopwoningen te regelen. Beleggers lijken wel 
bereid om afspraken te maken over huurverhoging, 
woningtoewijzing en meer transparantie van hun 
bestaande voorraad. Partijen die hiervoor tekenen, 
kunnen een zekere voorrang bij de uitgifte van 
gemeentelijke bouwkavels krijgen.’

alles beTer dan noodknop
Ivens begrijpt dat marktpartijen niet bepaald blij zijn met 
deze regulering. ‘Ze moeten stoeien met de verminderde 
flexibiliteit. Een bevriezing van de huurprijs verlaagt de 
vastgoedwaarde. De animo onder marktpartijen voor 
eeuwige middenhuur is niet groot, omdat uitponding 
onmogelijk is. Maar wij pakken het financiële risico via 
een lagere grondopbrengst. Mij is echter wel duidelijk 
dat beleggers liever specifieke afspraken met ons willen 
maken dan regulering door het Rijk via een noodknop. 
Zo zijn er nog genoeg kwalitatief hoogwaardige 
biedingen bij gronduitgiftes, hoewel minder dan op het 
hoogtepunt met twintig biedingen per tender.’ ■

Amsterdam bouwt weer volop kantoren en zal dat 
tot zeker 2026 blijven doen, stelt wethouder Simone 
Kukenheim. Vooral door de brexit zal de vraag naar 
kantoorruimte hard blijven groeien. ‘We zijn nog met 
100 internationale bedrijven in gesprek voor moge-
lijke vestiging.’

Gemeente AmsterdAm

Simone Kukenheim
wethouder Zorg, Jeugd(zorg), Beroepsonderwijs en Sport

‘ meewerkende beleggers 
kunnen Voorrang biJ 
tenders kriJgen’
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Dat verklaart Henk Jagersma, sinds 1 februari 2018 
stedelijk directeur van het cluster Ruimte en Economie 
en lid van het managementteam van Amsterdam. De 
vastgoednestor kent de stad door en door. Als ceo 
Syntrus Achmea Real Estate & Finance vertoefde hij 
jaren in de hoofdstad. Met Amsterdam gaat het eigenlijk 
te goed, stelt hij. ‘Het probleem van Amsterdam is 

alleen. Amsterdam verwacht ook dat andere 
gemeenten in de metropoolregio bijbouwen. 
Er zijn mogelijkheden voor gemengde woon- 
en kantoorgebieden op ov-knooppunten in 
Hoofddorp, Zaandam, Duivendrecht en 
Almere.’

De focus van de nieuwbouw ligt weinig 
verrassend op de Zuidas, blijkt uit de 
kantorenmonitor. Tot 2026 verrijzen hier 
345.000 m2 aan nieuwe kantoren. Daarna 
volgen Arenapoort (250.000 m2) en 
Amstelstation en Noord (beide 120.000 m2). 
Niet elk jaar is de nettotoevoeging even groot. 
Zo groeit de voorraad in 2020 met slechts 
15.000 m2 staat; de som van 159.000 m2 
nieuwbouw en 144.000 m2 onttrekking. Vanaf 
2022 is de transformatievoorraad opgedroogd 
met 153.000 m2 aan opgeleverde nieuwbouw. 
De piek van de postcrisis-kantorenbouw 
volgt in 2024 met 251.000 m2 aan nieuwe 
kantoormeters. 

markTleegsTand 4 procenT
Eind 2019 beweegt de leegstand richting 
de frictieleegstand van 8 procent. De 
marktleegstand ligt echter op 4 procent, legt 
Kukenheim uit. ‘De leegstand is de afgelopen 
vier jaar meer dan gehalveerd: van 18 procent 
in 2015 naar 8,8 procent begin 2019. Ook 
incourante, geplande sloop- en nieuwbouw en 
voorverhuurde leegstand maakt deel uit van 
dit leegstandspercentage. Makelaars nemen 
in hun leegstandscijfer alleen de verhuurbare 
kantoormeters mee. Voorverhuurde of te 
transformeren kantoren tellen daarin niet mee. 
Zo kwam de leegstand volgens CBRE begin 
2019 uit op 4 procent.’

Behalve met een sterke autonome groei 
heeft Amsterdam ook te maken met een 
grote internationale vraag naar kantoren. Die 
vraag is verder gegroeid nadat het Verenigd 
Koninkrijk in juni 2016 koos voor brexit, 

vertelt de wethouder. ‘Sindsdien zijn 65 
nieuwe internationaal opererende bedrijven 
naar Amsterdam gekomen. Nog eens 15 
bedrijven hebben als gevolg van de Brexit hun 
activiteiten in Amsterdam uitgebreid. Deze 
nieuwe bedrijven en uitbreidingen leveren 
naar verwachting 3.500 nieuwe banen op 
binnen drie jaar. Dan hebben we het over 
Discovery Channel (uitbreiding), RBS/
Natwest, Cboe, Bloomberg (uitbreiding), 
Commonwealthbank of Australia, de grote 
Japanse bank Norinchukin, Mizuho, Azimo en 
Currencycloud.’ 

amsTerdam farmahoTspoT
Daar blijft het niet bij, voegt ze eraan toe. 
‘We zijn met rond de 100 zich oriënterende 
internationale bedrijven in gesprek. 
Amsterdam is altijd al een aantrekkelijke 
vestigingslocatie geweest voor internationale 
bedrijven. Dat danken we aan de goede 
internationale bereikbaarheid door Schiphol, 
aan de grote beschikbaarheid van talent, een 

hoge internetsnelheid, onze focus op start-ups 
en innovatie en aan het goede leefklimaat. 
Die positie is duidelijk versterkt door de 
onzekerheid rondom de Brexit.’

De economische sector die het hardst groeit 
is Life Sciences & Health. Dat heeft alles te 
maken met de verhuizing van het Europees 
Geneesmiddelen Agentschap (EMA) 
van Londen naar Amsterdam, verklaart 
Kukenheim. ‘Inclusief EMA vestigden zich 
hier in 2018 negen nieuwe bedrijven die in 
totaal zorgden voor 1.359 banen. Er breiden 
ook bedrijven in deze sector uit, zoals Kite 
Pharma die in Hoofddorp bouwt aan een 
fabriek voor celtherapie voor kankerpatiënten. 
Het EMA werkt als een magneet op andere 
farmaceutische bedrijven. Zo zijn we met zo’n 
30 internationale LSH-bedrijven in gesprek.’

ook inVesTeringen rijk nodig
Amsterdam werkt alleen mee aan de 
ontwikkeling van kantoren die goed met het 
openbaar vervoer bereikbaar zijn, benadrukt 
Kukenheim. ‘We kiezen voor een gemengd 
woon-werkprogramma, vooral rond ov-
knooppunten. Dat is hard nodig in een stad 
die zich steeds verder verdicht. Zo krijgen we 
een levendige en toekomstbestendige stad. 
Monotone kantoorgebieden willen we niet 
meer. Ontwikkelaars en beleggers zetten al 
goede stappen in Arenapoort, Amstel III, 
Riekerpolder en Sloterdijk Centrum. Een 
goede bereikbaarheid is cruciaal en bepalend 
voor het vestigingsklimaat. Een groot deel van 
de stad heeft gelukkig een goede ontsluiting; 
veel werknemers van buiten Amsterdam gaan 
met de fiets vanaf een ov-knooppunt naar 
hun kantoor. Ook gaan we met marktpartijen 
een verkenning doen naar nieuwe 
kantoorgebouwen zonder parkeerplekken.’

Amsterdam moet evenwel niet op zijn 
lauweren rusten, waarschuwt de wethouder. 
‘Het gaat nu goed met de Amsterdamse 
economie. Maar dit succes is allesbehalve 
vanzelfsprekend met de internationale 
concurrentie om ons heen. Het is noodzakelijk 
dat Amsterdam samen met het Rijk blijft 
investeren in genoeg kantoorruimte, 
goede bereikbaarheid en infrastructuur en 
internationaal onderwijs.’ ■

‘ met de markt verkennen we 
nieuwe kanToren zonder 
parkeerplekken’

‘ we praten nog met 
30 inTernaTionale 
zorgbedrijVen’

Gemeente AmsterdAm

Henk Jagersma
directeur van het cluster Ruimte en Economie en lid 
van het managementteam van Amsterdam

Amsterdam kent een spectaculaire 
banengroei. Het stadsbestuur zet daarom 
alle zeilen bij om meer betaalbare wonin-
gen te realiseren, kantoren te bouwen en 
de stad niet te laten dichtslibben.

‘  ook tijdens
 laagconjunctuur
 blijft amsterdam
 groeien’

Simone Kukenheim
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‘stikstofprobleem in am-
sterdam minder grooT 
dan elders’

het grote succes van de stad. In de metropoolregio 
Amsterdam komen er komend jaar naar verwachting 
20.000 banen bij. De bevolkingsgroei bedraagt zo’n 
11.000, waarvan een derde met een nieuwe baan 
naar Amsterdam komt. Dat betekent dat vooral 
middeninkomens die hier komen werken, geen woning 
kunnen vinden.’

Amsterdam is echter op de goede weg, somt Jagersma 
op. ‘Sinds 2014 heeft de stad hard gewerkt om de 
planvoorraad op te schroeven. Vorig jaar zaten we dan 
ook ruim boven de jaarlijks afgesproken woningproductie 
van 7.500. Om de betaalbaarheid te verbeteren, heeft het 
college het zwaartepunt gelegd op sociale en middeldure 
huur. Afgesproken is dat er per jaar 1.670 middeldure 
huur worden opgeleverd. Het kost tijd om die productie 
op gang te krijgen. Vorig jaar zaten we op 1.100, maar 
dat worden er steeds meer.’

risico’s woningmarkT
Met de problemen van marktpartijen is de stedelijk 
directeur bekend. ‘De grootste risico’s zijn de extreem 
gestegen bouwkosten en de stikstofcrisis. Amsterdam 
is beleggers op het eerste punt tegemoetgekomen. Bij 
tenders is het gewicht van het grondprijs afgenomen 
ten faveure van de kwaliteit en duurzaamheid van het 
plan. Ook de 40-40-20-regel draagt bij aan een betere 
betaalbaarheid. Nu 40 procent van de woningproductie 
moet bestaan uit middeldure huur en koop, levert dit 
minder grondopbrengsten op. Het stikstofprobleem 
lijkt in Amsterdam gelukkig minder groot dan elders. 
Aanvullend onderzoek is echter nodig om in kaart te 
brengen wat dat per project betekent.’

Hoogbouw biedt in Amsterdam maar mondjesmaat 
een oplossing voor de woningnood, verklaart Jagersma. 
‘In bijvoorbeeld de Sluisbuurt is hoogbouw goed 
mogelijk. Op andere locaties is het lastig. Omdat de 
grachtengordel Unesco-werelderfgoed is, zijn er forse 
beperkingen voor hoogbouw in en rond de binnenstad. 
Daarbuiten belemmeren de aanvliegroutes van Schiphol 
hoogbouw. Daarom zijn wolkenkrabbers op de Zuidas 
niet toegestaan. Ook in Amsterdam-West geldt die 
beperking.’

ongekende kanTorenVraag
Hoe groot de banengroei is, blijkt volgens Jagersma 
uit de ‘ongekende’ vraag naar kantoorruimte. In 
de crisisjaren zijn er alleen op de Zuidas en in de 
Minervahaven kantoren gebouwd, terwijl ruim 700.000 
m2 kantoren via transformatie is onttrokken aan de 
voorraad. Toch is het aantal banen ook tijdens de crisis 
doorgegroeid. De laatste jaren is er een banenexplosie, 
terwijl de brexit de vraag extra opstuwt. Er komen niet 
alleen veel nieuwe internationale bedrijven naar de 
stad. Ook bedrijven die al een kantoor in zowel Londen 
als Amsterdam hebben, breiden hun Amsterdamse 
vestiging uit. We bouwen deze vier jaar daarom 500.000 
m2 netto aan nieuwe kantoren. Ook als er die periode 
een conjuncturele neergang zou zijn, zie ik de vraag 
nauwelijks afnemen.’

10.000 minder parkeerplekken
Over vijftien jaar telt Amsterdam 1 miljoen inwoners 
tegen bijna 867.000 eind 2019, blijkens CBS-prognoses. 
Het is een absolute prioriteit om de steeds drukkere 

beste restaurant: 

De Goudfazant 

(Aambeeldstraat); niet per se 

het beste maar voor mij wel het 

leukste restaurant

lekkerste koffie: 

Coffee Company op het 

Waterlooplein

favoriete public space: 

Groengebied bij Hortus 

Botanicus

favoriete winkel: 

Heb ik niet, ik bestel alles 

online

mooiste gebouw: 

EMA-gebouw op de Zuidas

nieuwe hotspot: 

Op een bankje uitkijkend over 

het IJ, turend naar de mooie 

skyline van Noord.

mooiste straat: 

De Staalstraat

hoofdstad goed bereikbaar te houden, betoogt Jagersma.  
‘De stad kan geen extra autoverkeer meer aan. Om 
de stad bereikbaar te houden en om meer ruimte te 
creëren voor voetgangers, fietsers en groen lanceerde 
het college begin oktober de Agenda Autoluw. Hiermee 
stimuleert het stadsbestuur inwoners en bezoekers om 
zo vaak mogelijk te kiezen voor het ov als alternatief 
voor de auto. Daarnaast neemt het bestuur maatregelen 
om doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft in 
Amsterdam, zoveel mogelijk gebruik te laten maken 
van de wegen rondom de stad. Eerder werden de 
parkeertarieven voor bezoekers al verhoogd en is 
aangekondigd dat 10.000 parkeerplaatsen worden 
opgeheven.’

Twee nieuwe meTrolijnen
Beter ov en het stimuleren van duurzame logistiek 
staat ook hoog op de agenda, vervolgt de directeur. 
‘We zijn samen met marktpartijen aan het werk om 
logistieke stadshubs te realiseren. Deze regio gaat de 
komende jaren bovendien fors investeren in nieuw ov. 
De Noordzuidlijn was een belangrijke doorbraak. In 
samenwerking met de regio, NS, Prorail en Schiphol 
onderzoeken we de aanleg van twee nieuwe metrolijnen; 
een van Hoofddorp via Schiphol naar station Zuid en de 
ander van station Sloterdijk naar Amsterdam Centraal. 
Deze lijnen zijn cruciaal om de enorme banengroei te 
faciliteren en verkeersinfarcten te voorkomen. Extra 
winst: de metrolijn kan veel stoptreinen naar Schiphol 
vervangen voor intercity’s naar andere grote steden 
en het buitenland. Hierdoor kunnen korte vluchten 
vervangen worden door treinen.’

nieuwe inVulling hudson’s bay
Op de retailmarkt zijn de uitdagingen beperkt. Waar 
huren en passantenstromen in de meeste binnensteden 
onder druk staan, floreert de winkelmarkt in 
Amsterdam, constateert Jagersma. ‘In de stad zit een 
enorme koopkracht. De binnenstad heeft bovendien 

eerste herinnering aan 

amsterdam: 

De verhalen van mijn moeder 

die hier geboren is

passie voor: 

Stedenbouw

biJleren: 

Talen; ik wil vooral Spaans leren

dit raakt miJ persoonliJk: 

Het gemak waarmee soms 

de integriteit van mensen te 

grabbel wordt gegooid

miJn inspiratiebron: 

Nelson Mandela

Ultieme ontspanning: 

Hardlopen

beste sportprestatie:

De marathon van Rotterdam 

in 3.15

welke krant lees Je: 

Een heleboel, maar mijn 

favoriet is het FD

guilty pleasure: 

Biertjes drinken in een 

Scheveningse strandtent

een centrumfunctie voor heel Nederland. Jaarlijks 
ontvangt Amsterdam 19 miljoen binnenlandse en 
buitenlandse bezoekers. De belangrijkste taak van de 
ambtelijke organisatie is te waken over de kwaliteit van 
het winkelbestand. Om die reden ontmoedigen we 
toeristenformules als Nutella-winkels en coffeeshops. We 
bevorderen juist de komst van hoogwaardige formules. 
En voor de Amsterdammers is het belangrijk dat er 
genoeg winkels blijven voor de dagelijkse levensbehoefte.’ 
Over het vertrek van Hudson’s Bay eind dit jaar maakt 
Jagersma zich geen zorgen. ‘Het Rokin is een toplocatie. 
De nieuwe invulling laten we over aan de creativiteit van 
de markt; daarna kijken we of we meewerken.’ ■

‘ de stad kan 
geen exTra 
auToVerkeer 
meer aan’
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