
In de bodem komt alles samen: #hoedan  
Sessie 4.1 
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Energietransitie: 
aardgasvrij 
All-electric 

LT-net: WKO 

Klimaatadaptatie 
Klimaatbestendig/ 

Rainproof 
Afvalwater: 

nieuwe sanitatie 
Vergroening 

Circulaire 
economie 
Afval en 

grondstoffen 

Mobiliteit: 
Andere vormen 

van vervoer, 
elektrisch, 

metro? 

Datatransitie: 
Smart assets, 
digitale stad 

Nieuwbouw- 
en 

vervangings 
opgaven 

Leefomgevingskwaliteit 

Ruimteconcurrentie! 



Opgaven van de stad 

# Hoe dan? 





 

Cirque du Soleil 0.1 



Combineren van 
stedelijke  

transities en opgaven  
 

1. Slimme integrale 
oplossingen  
 

2. Efficiënte benutting 
ondergrond 
 

3. Flexibiliteit boven de 
grond 
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Havenstad:  
Stad van de toekomst 

De 9-straatjes: 
Gracht van de toekomst 

Amstelstad:  
Wijk en straat van de 

toekomst 



Overkoepelende resultaten 
Koppelkansenproject 

Leiderschap in 
transitieprocessen 

 

 Meer 
samenwerken 

in verbinding 
  

1. Rapport: “Meervoudige 
waardecreatie door integraal 
stedelijk programmeren”  

2. Notitie: “Governance 
arrangementen” 

3. Notitie: “Slechten systeem-
barrières” 

4. Cursus: “Werken aan 
Systeemtransities” 



RIO-methodiek 

Gezocht: een ontwerpmethode 
die… 
 Fundamenteel anders 

denken bevordert 
 Innovatie én nieuw 

governance oplevert 
 Systeembarrières 

identificeert en      
hanteerbaar maakt 

…. en wel in co-creatie met 
experts, externe uitvoerders en 
gebruikers. 

RIO = Reflexief Interactief Ontwerpen 
 
 
 
 
 
 

Integreert bestaande 
ontwerptechnieken in nieuwe 
aanpak: 
 Haalbaarheidstoets  haalbaar 

maken 
 Barrières  systeemaanpassingen 

 

Denken 

Ontwerpen 

Doen 



Opgaven Amstelstad 

• Van extensief bedrijventerrein naar hoog stedelijke 
woon/werkwijk 

• Aardgasvrij → warmtenetten inclusief benutting van restwarmte 
datacenters 

• Ondergronds afvalsysteem: containers of OAT 
• Poldergebied met kwel: extra opgave voor klimaatadaptatie 
 
Wat nodig? 
• Nieuwe oplossingen: meerlaags leggen K&L, utility ducts 
• Anders samenwerken 
• Masterplan/Inrichtingsplan op ondergrond en openbare ruimte 



Spaklerweg/ 
Holterbergweg/Muntbergweg 
 

Huidige 
situatie 



Spaklerweg/ 
Holterbergweg/Muntbergweg 
 Toekomstige situatie 



Spaklerweg/  
Holterbergweg/ 
Muntbergweg 





Dilemma Amstelstad:  
Reguliere innovatiestappen versus 
gewenste systeeminnovatie 
 



Proces 
Focus 

 
Lineair proces 

Aandacht  

 
Innovatie  

Gespreksronde met nutsbedrijven op zoek naar ruimte (niet meer 
BAU): 
• Uitlegschema baseren op min. afstanden tussen leidingen 
• Belangen achter ‘vereiste’ afstanden tussen kabels & leidingen 
• Noodzaak tot aanpassen van wet- en regelgeving 
• Discussie over vervangingsmomenten en 

afschrijvingstermijnen → TIOR + definitief realisatiemoment  



Hoe komen we tot  
systeeminnovatie? 

 
Mate  van innovatie  



Kade reeds 
vernieuwd 

Geplande 
vernieuwing kade 

Hoofdnet fiets 

Actuele triggers:  
• vervangingsopgave kademuren 
• pilot afval 

De 9-straatjes 
Gracht van de toekomst 
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Lange 

voorbereidingstijd 
i.v.m. inmeten panden 

 

  
Bereikbaarheid over land 

en water 
 

  
Woonboten 

 
  

Kabels & 
Leidingen 

 

Kademuren in Amsterdam 
Uitdagingen 



• Afval: veel verschillende inzamelaars, zakken weg 
• Logistiek: laad- en los verkeer 
• Hoge parkeerdruk, zowel auto, fiets als scooters 
• Bij extreme neerslag lopen souterrains onder en ook 

binnentuinen 
• Woonboten, vooral langs Herengracht en Keizersgracht 
• Veel monumentale bomen  
• Lastig te verduurzamen monumentale panden → HT-warmtenet 

nodig voor aardgasvrij? 
 

Opgaven 9-straatjes 



Sessies met bewoners en bedrijven in het gebied en creatieve 
partners: 
1. Waardenkaart:  
2. Opgavenkaart met experts 
3. 1e ontwerpsessie Gracht van de Toekomst 
 

Aanpak 9-straatjes 



 
VAN SAMEN UITVOEREN NAAR 

SYNERGIE 



Dilemma  9-straatjes:  
Wie heeft de regie op de ondergrond en 
openbare ruimte? 
 

• Opgaven hebben ieder hun eigen ritme: pilot afvalinzameling, 
vervangingsopgave kademuren en bruggen, aardgasvrij 

• Voor uitvoering koppelkansenproject dus afhankelijk van 
timing van diverse partijen 

• Beeld voor de lange termijn – Gracht van de Toekomst kan 
worden gemaakt 

Hoe gaan we dan integraal koppelkansen realiseren binnen dit 
casusgebied? Wie heeft de integrale regie op de ondergrond en 
de openbare ruimte binnen de bestaande stad?  
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