
Visie Openbare Ruimte 2025

De huiskamer van  
a’ lle Amsterdammers
Samenvatting in beeld



De huiskamer in historisch perspectief 

Toen – Nu – Straks 
In de visie worden ambities voor de Amster-

damse openbare ruimte van 2025 geformuleerd. 

Om uitspraken te doen over de toekomst 

moeten we het verleden van de Amsterdamse 

openbare ruimte kennen. 

De inrichting en het gebruik van onze huiska-

mer is door de jaren heen sterk veranderd. De 

beelden op de volgende pagina’s laten opmer-

kelijke veranderingen zien tussen Toen en Nu. 

De beelden geven ook inzicht in de opgave voor 

de toekomst. De stad groeit harder dan ooit en 

de druk op de openbare ruimte neemt toe. Nu is 

het moment om te formuleren hoe de openbare 

ruimte er Straks, in 2025, uit moet zien en hoe 

we daaraan de komende jaren gaan werken. De 

visie geeft richtlijnen voor de ontwikkeling en 

beheer van de Amsterdamse openbare ruimte.



Het gebruik van de openbare ruimte verandert

Toen was het straatbeeld 

overzichtelijk en ruimtelijk. 

De straat was over de hele breedte het 

gedeelde domein van voetgangers en 

het rijdend verkeer. Er waren nog niet 

snelheid van het wegverkeer lag laag en 

er was geen noodzaak tot het scheiden 

van verschillende gebruikers. 

Kinkerstraat, 1907

 

Nu zijn veel straten in Amster-

dam opgedeeld in stroken  

voor verschillende gebruikers en nemen 

ruimte in. Tramhaltes, paaltjes en andere 

objecten versterken het gevoel van 

drukte. Voor de voetganger resteert in 

veel drukke straten slechts een smalle 

strook. 

 

 

Kinkerstraat, 2016

Straks is de openbare ruimte ingericht op huidig en toekomstig gebruik

Deze ambitie gaat over het aanpassen van de openbare ruimte aan de wensen en behoeften van de huidige en toe-

komstige generaties. Vooral in drukke straten en centrumgebieden is meer ruimte nodig voor verblijfsfuncties, voet-

 

 

zo min mogelijk obstakels en barrières.

 De gemeente is terughoudend met (het plaatsen van) vaststaande objecten in de openbare ruimte, zoals  afvalcon-

tainers, kiosken, telecommunicatiekastjes, licht- en trammasten, bankjes etc.

 De openbare ruimte is comfortabel en veilig toegankelijk voor iedereen. 

 De Amsterdamse openbare ruimte is overal mooi ingericht. 

 De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen. 
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De druk op de openbare ruimte groeit

Toen werden stadsparken 

gebruikt voor rust en natuur-

beleving. Je ging er naartoe om aan 

de drukte en hectiek van de stad te 

kunnen ontsnappen. 

Vondelpark, 1954  

Nu worden stadsparken meer 

divers en intensief gebruikt als 

plek om met vrienden af te spreken, te 

sporten, te spelen en naar een evene-

ment te gaan. Het aantal bezoekers en 

inwoners groeit enorm en daarmee de 

druk op de groene openbare ruimte.

  

 

 

 

 

 

Vondelpark, 2016

Straks ondersteunt de openbare ruimte de dynamiek van de stad

Deze ambitie gaat over de groei van de stad door het bouwen van minimaal 5.000 woningen per jaar, de gevolgen 

daarvan voor de openbare ruimte in de gehele stad en het spreiden van de drukte. In nieuwe gemengde stadsbuurten 

zetten we in op levendige stadsstraten, stadspleinen en parken, zodat bewoners voorzieningen als winkels, horeca, en 

 In en rondom nieuwe stadsbuurten is stedelijke openbare ruimte toegevoegd of geactiveerd. 

 Bomen zijn gezond. Denk aan voldoende groeiruimte voor gezonde en levensvatbare bomen.

 Stadsparken en buurtgroen zijn ingericht voor divers en intensief gebruik. 

 Op meer plekken in de stad is het water toegankelijk en beleefbaar. 

 Semi-openbare ruimtes in de stad, zoals volkstuinparken en sportparken, zijn toegankelijker en hebben een brede 

functie. 

 We geven duidelijker sturing aan de groei door te kiezen voor reuring of rust. In stadsstraten en winkelgebieden 

behouden zoveel mogelijk hun rustige karakter. 
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De noodzaak en het besef van een duurzame openbare ruimte groeit
 

Toen was de inrichting van de 

openbare ruimte gericht op 

het faciliteren van de auto. 

Klinkers werden vervangen door asfalt 

en de auto domineerde het straatbeeld.

 

 

 

 

Plantage Middenlaan, 1970  

Nu wordt de openbare steeds 

duurzamer ingericht en 

beheerd. Waar het kan kiezen we 

voor een inrichting met volop ruimte 

voor straatgroen.

 

 

Plantage Middenlaan, 2016

Straks wordt de openbare ruimte overal duurzaam ingericht en beheerd. 

Deze ambitie gaat over het bijdragen aan de Amsterdamse duurzaamheidsambities met de inrichting en het beheer 

 Inrichting, beplanting en materialen gaan lang mee en worden mooi oude. De gemeente kiest voor materialen en 

beplanting die zich hebben bewezen in de Amsterdamse situatie van intensief gebruik, een vochtig klimaat met 

meer piekbuien en een slappe bodem. 

 Keuzes bij inrichting en beheer van de openbare ruimte zijn duurzaam en groen. Amsterdam levert een wezen-

lijke bijdrage aan een circulaire economie door voor haar openbare ruimte zoveel mogelijk in te zetten op 

hernieuw¬bare en duurzame materialen.

 De openbare ruimte is klimaatbestendig ingericht. 

 We ondersteunen slimme oplossingen voor duurzaam gebruik van de openbare ruimte. 

 

of autoparkeren, groeiruimte voor bomen, ondergrondse afvalcontainers en netwerken voor water, riool, gas en 

elektra, smart grids en glasvezel. 
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Meer aandacht voor het beheer en onderhoud in de hele stad

Toen vertrokken mensen  

massaal uit de stad.  

In de twintig jaar na 1958 kromp de 

stad met bijna 200.000 inwoners. Op 

veel plekken in de stad lag de openbare 

ruimte er slecht bij. 

 

 

Joan Melchior Kemperstraat, 1985

Nu groeit, sinds de jaren 

negentig, de aandacht voor 

de kwaliteit van de openbare 

ruimte. De stad maakt een comeback 

en er komt meer geld beschikbaar 

voor beheer en onderhoud. Wel zijn de 

verschillen tussen stadsdelen groot. 

  

 

 

 

 

 

 

  

Joan Melchior Kemperstraat, 2016

Straks wordt de openbare ruimte overal op een verzorgd niveau onderhouden en beheerd. 

Deze ambitie gaat over een toegankelijke, veilige, mooie en schone openbare ruimte. Het meer intensieve en gevari-

 Inzetten op het wegwerken van achterstallig onderhoud en vanaf dan overal in de stad de openbare ruimte schoon 

en verzorgd houden. 

 De openbare ruimte wordt overal in de stad volgens dezelfde werkwijze schoongehouden, onderhouden en 

beheerd. 

 We beheren ontwikkelings- en gebiedsgericht als onderdeel van gebiedsprogramma’s en agenda’s. 

 Bij het schoonhouden, onderhouden en beheren van de openbare ruimte bieden we werk en kansen aan mensen 

die niet of moeilijk zelfstandig betaald werk vinden. 
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De rol van bewoners en ondernemers groeit

Toen kwamen Amsterdam-

mers, tijdens de Nieuwmarkt-

rellen, massaal in opstand 

tegen de plannen van de gemeente 

voor sanering van oude woonbuurten, 

de aanleg van een metrolijn en een 

vierbaans autoweg dwars door de stad. 

 

 

 

Nieuwmarktbuurt, 1975

Nu werken gemeente en 

Amsterdammers steeds meer 

samen. Zo leveren bewoners van de 

Nieuwmarktbuurt zelf een bijdrage aan 

de leefbaarheid van de buurt door het 

onderhouden van een geveltuin of het 

opruimen van zwerfvuil.

 

Nieuwmarktbuurt, 2016

Straks is het inrichten en beheren van de openbare ruimte nog meer  

een gezamenlijke opgave. 

Steeds meer Amsterdammers en ondernemers zijn betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt en willen meedoen en 

meebepalen. De gemeente biedt hiervoor ruimte. Met heldere afspraken en een eigen verantwoordelijkheid om de 

 Er zijn heldere stedelijke kaders. Deze kaders zijn bindend voor de hele gemeente en geven de randvoorwaarden 

voor private initiatieven in de openbare ruimte.

 De huiskamer wordt samen ingericht. Co-creatie door of met bewoners en ondernemers wordt actief gefaciliteerd 

op lokaal niveau.

 De huiskamer wordt samen beheerd. Medebeheer, het onderhouden van delen van de openbare ruimte door bewo-

ners of ondernemers, wordt gefaciliteerd.

 



www.amsterdam.nl/visieor


