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Heat: Urban heat island effect



Stormwater

Amsterdam: June 2014, 90 mm, 2 hour, damage 10 miljoen euro



Drought

Low groundwater: damage to (historical) building (poles)  
Decline in peat lands (increase of methane emissions) 



Bron: Deltares en IVM-VU, 25 april 2017

Climate Change Losses in Europe’s Coastal Cities Could
Reach $1.2 Billion Per Year by 2030

The paper, ‘Climate Risk Assessment under Uncertainty: An Application to Main European Coastal Cities‘ published in 
the journal Frontiers in Marine Science, focused on 19 major European coastal cities . (www.floodlist.com, 3 maart 2017)

http://dx.doi.org/10.3389/fmars.2016.00265
http://www.floodlist.com/
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De bewoners van Amsterdam 
beoordelen de inrichting van hun 
woonomgeving (mooi of lelijk) 
gemiddeld met een

1 Amsterdam Heel & Schoon
De stad groeit en bloeit. We 
creëren extra openbare ruimte en 
zorgen dat de doorstroming in de 
stad goed is. Maar de groeiende 
druk op Amsterdam vraagt ook 
om een intensievere reiniging en 
beter onderhoud van de openbare 
ruimte. 1Amsterdam Heel & 
Schoon is de nieuwe stadsbrede 
systematiek voor hoogwaardig 
beheer op basis van vijf principes:
1) Functionaliteit
2) Duurzaamheid
3) Aantrekkelijkheid
4) Participatie
5) Kostenefficiency

• 906 km2 kademuren
• 35 sluizen
• 1.602 bruggen

• 5 tunnels
• 1 verkeerscentrale

• 309.548 bomen
• 26.500.000 m2 begroeiing

• 125.000 masten
• 355 stadsilluminatie-installaties
• 130 stadsklokken

•  Bijna 28 miljoen m2 
verhardingen

• 384 verkeersregelinstallaties
• 2.800 statische bewegwijzering
•  650 dynamische verkeers-

managementsystemen

• 500 reinigers per dag op straat
• 12.000 afvalbakken
• Aanpak 250 hotspots

Beleid

Huidige uitgaven*
(Exclusief organisatiekosten en overhead, inclusief energiekosten, aansluitdiensten en verbindingen)

Prestaties en kosten

AmbitieArealen

* Foto 2016, cijfers zijn niet definitief en exclusief kosten voor organisatie, personeel en overhead
** Foto 2016, cijfers zijn niet definitief en kosten zijn inclusief (uitvoerend) personeel

* Deze stukken zijn (nog) in ontwikkeling

Bron: Instandhoudingsplannen 2018-2021 assets, Conceptrapportage Kosten Heel & Schoon, oktober 2016

Bron: Amsterdam in cijfers 2016

Bron: 1 Amsterdam Heel & Schoon (concept)

Bron: Instandhoudingsplannen 2018-2021 
assets en 1 Amsterdam Heel & Schoon

Bron: Instandhoudingsplan VRI/VIS 2018-2021 (concept); Team VIS

Gemeente Amsterdam, Verkeer & Openbare Ruimte (november 2016), versie 1

Niveau  
verzorgd

Duurzaamheid & 
innovatie

Slagvaardig  
werken

> Vertaling agenda duurzaamheid 
in IHP’s

> Hergebruik en recycling van (rest)
materialen

>Levensduurverlengend onderhoud
>Reductie van energie en uitstoot
>Rainproof toepassen waar mogelijk
>Overgang naar LED-verlichting

>  Implementatie niveau verzorgd
Doorontwikkeling beleid & kaders
> Prestatie-indicatoren o.b.v. RAMSHEEP
Programmeren
> Beleidskeuzes en budgettering o.b.v. 

IHP’s
> Betrouwbare normkosten per asset en 

gebied
> Wegwerken achterstallig onderhoud
Data op orde: 
> Statistische en dynamische data per 

asset  
in één database en geharmoniseerd.

> Oplevering Inspectiekaders en inspecties 
areaal 2017

Uitbreiding scope
>   Nieuwe assets in AM-werkwijze:
>  Schoon / Straatmeubilair / 

Speeltoestellen

Financieel:
> Realisatie AM-gecodeerde 

besparingen
>‘Slim’ programmeren
>Efficiënte en uniforme inkoop

Organisatorisch:
> Implementatie toekomstvaste en 

professionele assetmanagement-
organisatie

> Centraal stedelijke inrichting van 
de processen 1 t/m /4

 <  Aangevuld met inrichtings-
keuzes van traject Slagvaardig 
werken

6.8

Factsheet 

Openbare ruimte

Visie

Stedelijke 
kaders

Agenda’s
Agenda 

Duurzaamheid

Agenda groen

Uitvoeringsagenda 
mobiliteit

Uitvoeringsagenda 
Watervisie

Verlichting Reclamebeleid

De Puccinimethode  1Amsterdam  
Heel & Schoon*

Instandhoudingsplannen (per asset)*

Koers 2025 Visie Openbare Ruimte* Mobiliteitsaanpak 

Structuurvisie Amsterdam 2040

Asset Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Vervanging

Verhardingen € 8.883.000 € 39.136.000 € 26.170.000

Civ.Constructies** € 10.180.000 € 24.200.000

Tunnels** € 7.700.000 € 10.000.000

Groen € 15.072.000 € 2.718.000 € 1.1338.000

OVL/SIL € 10.517.000 - € 8.844.200

VRI/VIS € 5.332.000 - € 900.000

Schoon** € 14.413.000 € 33.997.000 -



Object: Amsterdamse buitenruimte en civiele assets



n URBAN MANAGER
n Stakeholder
n Innovator
n Knowledge institute

M

Launching
customer

Stakeholder

Innovator

Kennisinstelling

Mediator of innovation

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep 
moving.
-- Albert Einstein



government

Business –
private sector

knowledge
institute

Adopt the solution

Procurement, regulate
and standardize

Take the initiative to be
launching customer by

tendering

Development of 
business-case 

Generate
intellectual

kapital

Create value





Circular water management



PROJECT “REALCOOL”

(Cortesão et al., 2018)



AUTONOMY // ROBOAT
Autonomy | Sensing | Transport | Waste collectionFleet of autonomous boats



ROBOAT
Autonomy | Sensing | Transport | Waste collectionFleet of autonomous boats







Lessons learned

- Initiate
- Inspire
- Facilitate
- Realize
- Learn
- Scale up

鴨が葱をしょって来る





Return 
on 

invest
ment

People
Health

Quality of live

Nature
Biodiversity

Water quality

Inspiration
“Essential for making 

impact and scaling up”

Financial
Livespan, public space

and sewer system
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Let’s get moving...

200.000

2.000

200

+20

Future Proof Assets
- Innovate our 

socks off
- within  regular 

assignment
- Triple helix: learn 

and inspire
- Create new normal: 

speed & scale up!


