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Hierbij volgt de samenvatting van de binnenstadsvisie 

die Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken, 

op 10 oktober aan burgemeester Femke Halsema heeft 

gepresenteerd. ‘Een nieuwe historische binnenstad. Visie op 

de binnenstad van Amsterdam 2040.’

1. VErVrEEmdinG is HEt problEEm

De historische binnenstad van Amsterdam dreigt zijn verbindende 

functie te verliezen. Er is een proces van vervreemding gaande 

dat de noodzaak en de wil om het gemeenschappelijke centrum 

te onderhouden bij Amsterdammers ondergraaft. Vervreemding 

heeft ertoe geleid dat de binnenstad als een hoofdzakelijk 

economische ruimte is gaan functioneren. Dat doet pijn, want 

Amsterdammers houden van hun stad. Als burgers vragen zij zich 

af wat de toekomst van de historische binnenstad nog is als deze 

niet meer als gemeenschappelijk centrum wordt gebruikt - als deze 

hoofdzakelijk nog als pretpark functioneert.

2. toEristEn nAAr dE ZuidAs

Door toerisme een plek te geven op de Zuidas kan de 

toeristenstroom van Damrak naar 

Museumplein worden verlegd 

richting Schiphol. Dit is nodig om de 

ontmoetingsfunctie van de binnenstad 

terug te krijgen. Dit vraagt om een dag- 

en avondvullende programmering op de Zuidas en iconische 

architectuur. Dit zal een ander soort toeristen trekken. Stel u voor: 

internationale toeristen die gemiddeld twee dagen op de Zuidas en 

het Museumplein verblijven, de derde dag maken ze een rondvaart 

of bezoeken ze het achterhuis van Anne Frank. Waarom zouden ze 

nog naar de Wallen willen?

3. tuiniErEn is dE opGAVE

Tuinieren, zoals Artis doet, betekent liefde, zorg en aandacht 

voor het welzijn van planten, dieren en gebouwen. Maar rond de 

binnenstad gaan heel andere beelden rond. Sommigen spreken van 

pretpark, anderen van een wetteloze jungle. Beide zijn ijzersterk, 

maar ze helpen ons niet. Ze zijn niet productief omdat ze negatief 

zijn en ons in de verkeerde richting duwen. De jungle doet smeken 

om handhaving, het pretpark vraagt om maatregelen en regulering. 

De binnenstad vergt groot onderhoud. We moeten gaan tuinieren.

4. rust brEnGEn in dE opEnbArE ruimtE

Door het weren van het autoverkeer is het geluidsniveau in de 

binnenstad al flink gedaald. Met geveltuintjes zijn bepaalde straten 

door bewoners tot prettige verblijfsgebieden omgetoverd. Zo’n 

aanpak zou gevolgd moeten worden in alle buurten, bij elke steeg 

en straat. Inrichting en vastgoed zouden zorgvuldig moeten worden 

afgestemd op gebruikers, geschiedenis en omgeving. Ongeveer 

zoals de Universiteit van Amsterdam dat doet, die gebouwen 

en netwerk van stegen en binnenplaatsen in haar toekomstige 

universiteitskwartier uitdrukkelijk vormgeeft, daarbij een supervisor 

heeft aangesteld die de doorstroming bewaakt, gesloten poorten 

opent, oog heeft voor de kwaliteit van stegen, gebouwen, daken en 

wanden en die alle betrokkenen actief betrekt.

5. WAtEr En bodEm GoEd bEHErEn

Een geïntegreerd logistiek systeem voor afval- en goederentransport 

over water is goed mogelijk. Bedrijvigheid op het water brengt 

leven in de binnenstad. Niet alles staat dan meer in het teken van 

het toerisme. Kades en bruggen lijden onder het zware verkeer. 

Zeespiegelrijzing en klimaatverandering zullen ons met de neus op 

de feiten drukken. Onze voorouders wisten met een beweeglijke 

bodem te leven, ontwikkelden ingenieuze technieken om zich 

aan te passen. Daar kunnen wij van leren. Een tuinman kent de 

bodemconditie en begrijpt de weersomstandigheden, hij weet dat 

deze bepalend zijn voor het behoud van zijn tuin.

6. dE toEkomst proGrAmmErEn: dE commons

Door het erfgoed te bewaren worden we gedwongen ons aan te 

passen, worden we inventief. Amsterdam is geen dode stad. De 

binnenstad is vanouds een sociale, culturele en politieke ruimte. 

En alles is er al. Het terugbrengen van ontmoeting komt neer op: 

programmeren gericht op de toekomst en het op de voorgrond 

plaatsen van de Amsterdammer. Voor alle instellingen betekent 

dit een zoektocht naar nieuwe publieken, nieuwe benaderingen en 

nieuwe helden, de regie zelfs gedeeltelijk uit handen geven. Het 

agoramodel zal leiden tot eerherstel van de grote projecten die we 

met elkáár, als gemeenschap, ondernemen.

VAn dE mAkErs VAn             VisiE

Zef Hemel

hoogleraar Grootstedelijke 

vraagstukken

Retail
dossieR


