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Het is een ingeslepen misverstand
dat ons centrum van de horeca
en de retail is. Amsterdam is
toch vooral de stad van de 
zakelijke dienstverlening. In de
binnenstad wil iedereen elkaar
treffen. Zaken doen. Deals sluiten.
Netwerken. Amsterdam City is
warm pleitbezorger van die ge-
mengde stad. We varen er wel
bij. En in de ogen van velen is
Amsterdam een enorm coole
stad. 

En wat maakt ons dan zo cool? 

We zijn een softe stad met een goed ontwik-
keld gevoel voor wat mensen nu willen en 
nodig hebben en we herbergen een nieuwe
economie vol start-ups en vers ontwikkelde
concepten. Een coole stad is per definitie 
een jonge stad met veel studenten en 
campussen in de stad, met kunstenaars,
broedplaatsen en rafelranden, hipsters en
    iedereen die anderszins anders, hip, opvallend
of baanbrekend bezig wil zijn. 

Dat werkt. De nieuwe City Index laat de groei
en bloei van ons Amsterdam mooi in cijfers
zien. En succes trekt succes aan, en heel 

     AMSTERDAM CITY-VOORZITTER 
OVER DE COOLE STAD, DRUKTE

4 | AMSTERDAM CITY INDEX 2016

“



WILLEM KOSTER
EN DYNAMIEK.
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veel mensen die er bij willen horen. Voor een weekend,
een liefde, een studie, of voor altijd. Dus gaan de huizen-
prijzen omhoog, en zijn de ponten vol. Tijd voor bruggen
over het IJ, en een waanzinnige kabelbaan. 
En het is wel Noord, maar wat ons betreft is het vanaf
heden Centrum Noord, en dan moet dat metrostation
Sixhaven er ook gewoon komen. 

Het coole van Amsterdam is natuurlijk die permissive city
waar veel kan en mag. Russell Shorto noemde Amsterdam
niet voor niets ‘the most liberal city in the world.’
De stad die meer fietsen heeft dan inwoners. Amsterdam
fietsstad. Dat is cool. Maar ook de auto moet weer cool
worden. Met nieuwe noties over bezit, de shared 

economy, Car2Go, stroom in plaats van super. De plannen
van dit College voor auto-uitdrijving zijn echt yesterday’s
problem.

Iedereen heeft het over drukte. Meer drukte is op een
aantal plekken een probleem. Maar het echte probleem
is overlast. Hoe meer groei en drukte, hoe meer overlast.
Dus als je niks aan overlast doet, dan wordt de groei een
probleem. Daarom bemoeit Amsterdam City zich met
nadruk met de discussie. We stellen ons betrokken op
en zoeken actief mee naar oplossingen, zoals we dat 
ook samen met bewoners hebben gedaan. Balans is een
statisch begrip, en dat verhoudt zich moeizaam tot de
dynamiek waar wij allen middenin zitten.”

///////////////////////
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Amsterdam is heldhaftig, vastberaden, barmhartig.

Het staat in ons wapen. Maar Amsterdam is vooral

heel cool. Dat hadden we in alle drukte even over het

hoofd gezien. Amsterdam, coole stad. En dat ben je

niet omdat je dat van jezelf zegt, want dat is namelijk

absoluut niet cool. Je bent cool als anderen je als 

zodanig percipiëren. En wat is dat cool dan? Daar is

geen eenduidig antwoord op. Cool is in ieder geval 

een uitdrukking van bewondering of instemming, het

is positief en bijzonder gewild. Eén van de essentiële

karakteristieken van cool is de veranderlijkheid. Wat

vandaag cool is, kan morgen awkward zijn. 

Een open stad

met een open

geest en blik

HOE COOL IS DAT?CENTRUM XL
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Zo doen we dat al eeuwen
Cool is het nieuwe hip en het oude gaaf. Een coole
stad is per definitie een jonge stad met rafelranden,
broedplaatsen, start-ups, pop-ups, regelvrije zones,
en alle dagen feest en festivals. Amsterdam heeft
vrijheid, tolerantie en innovatie als de wapenspreuken
van de nieuwe tijd. Een open stad met een open
geest en blik en een lichtanarchistische bevolking
van nu zo’n 825.000 zielen die als open, assertief
en prettig cool wordt gezien, maar die ook gewoon
wegkijkt als het niet bevalt en selectief shopt in 
regels en geboden. Zo doen we dat al eeuwen. En dat
bevalt best goed. Sterker nog: we zijn er niet alleen
heel welvarend maar ook heel cool door geworden.

Is Amsterdam lekker druk?
Elke tijd zijn eigen woorden. Bij elke drukbezochte
borrel gaat het over drukte en zwabberende fiets-
toeristen en de almaar toenemende drukte. Maar
wat voor de een teveel is, daar mag voor de ander
nog wel een tandje bij. Een balans is daarin niet te
vinden. De dynamiek van de drukkere stad verdraagt
geen statisch begrip als balans, hoe handig het 
woord ook mag zijn als term van discussie. Dat 
gezegd hebbende is de uitdaging natuurlijk wel om
de belangen van bewoners, bezoekers en bedrijven
over en weer te zien, te wegen en te waarderen. Wij
als ondernemers zien ook de bedreigingen en we
hebben elkaar dus nodig om de aantrekkingskracht

////////////////////////////////////////////////////
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van Amsterdam te behouden. Amsterdam City
heeft daar met anderen de nodige aanbevelingen
over geformuleerd in de recente notitie Amster-
dam, lekker druk? en spreken we nu over spreiding
van drukte in tijd en ruimte om de groei van bezoe-
kers in betere banen te leiden. Dat vraagt om goede
communicatie met bezoekers over welkom, gedrag
en het brede aanbod van de grote stad. 

De rijk gevulde depots 
schreeuwen om een tweede Rijks
Amsterdam moet zich in presentatie groter maken
dan ze feitelijk is. Amsterdam is ook heel veel meer
dan het middeleeuwse stadshart en de kunstschat-

ten van eeuwen. We marketen al Amsterdam Beach
in Zandvoort, het Muiderslot heet Amsterdam
Castle en de Zaanse Schans is eigenlijk ook van 
ons. In de perceptie van veel toeristen ligt het ook
om de hoek. Maar er kan nog heel veel meer. De 
rijk gevulde depots van onze musea en de samen
met de Fransen aangekochte Rembrandts’ Maarten
Soolmans en Oopjen Coppit schreeuwen om een
tweede Rijks in West, of een tweede Stedelijk in 
de Indische Buurt, en elk stadsdeel een eigen 
Amsterdam Museum. En wij die zijn naam zo vaak
aanroepen als bewijs van onze eigen goedheid,
waarom bouwen wij dan niet een prachtig 
Spinozahuis aan de Sloterplas?

////////////////////////////////////////////////////
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Er is groei. Lichten gaan op groen
De Amsterdamse binnenstad heeft zich natuurlijk
ook al groter gemaakt en noemt zich nu formeel
Centrum XL. Het is het letterlijk hart, en figuurlijk
de pols en de levensader van de stad. Onze Amster-
dam City Index nieuwe stijl laat de groei en weder-
gekeerde bloei van ons stadshart in mooie cijfers
zien. De crisis lijkt vervlogen. Er is optimisme. Er is
vertrouwen. Er is groei. Lichten gaan op groen. ING
stelt dat de Amsterdamse economie op stoom is,
maar dat klinkt - hoe positief bedoeld ook - toch
wat archaïsch en associeer je eerder met Publieke
Werken anno 1888 en uit de film de mooie zinnetjes
‘De nieuwe tijd, de vooruitgang wacht niet.’

De vooruitgang wacht niet
De vooruitgang wacht inderdaad niet. En om cool te
blijven is op je handen gaan zitten niet de gewenste
reactie. Stagnatie in denken en doen moet te allen
tijde worden voorkomen. We moeten kritisch zijn en
scherp blijven. Ondernemers zijn op zoek naar nieuwe
kansen, nieuwe verdienmodellen en zij spelen in op
de groeiperspectieven die Amsterdam in de volle
breedte biedt. Amsterdam groeit. De binnenstad

Groei is goed, maar vraagt

alertheid voor ieders 

belangen

////////////////////////////////////////////////////
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groeit. Er wonen meer mensen. Er komen meer
mensen. Het toerisme is wereldwijd booming. Rijks,
Van Gogh en Stedelijk waren in 2015 samen goed
voor meer dan 5.000.000 bezoekers. En wacht
maar tot de ontluikende Chinese middenklasse
massaal op Schiphol landt. Groei is goed, maar
vraagt alertheid voor ieders belangen. 

Grote stappen naar een echt grote coole stad
Wij dromen graag weg en mee, en wij zien bruggen
over het IJ, een kabelbaan als prachtattractie, dat
nieuwe Rijks in West, het Spinozahuis aan de Sloter-
plas, op de Nieuwezijds een tweede Rode Loper,
een nieuw Paleis voor Volksvlijt en grootse en

grootschalige woningbouw die de voorziene jaar-
lijkse groei van 10.000 tot 15.000 nieuwe Amster-
dammers gaat huisvesten. Grote stappen van een
heel groot middeleeuws dorp naar een echt grote
coole stad. Naar een door visionair planoloog Zef
Hemel geschetst twee maal zo groot Amsterdam.
De toekomst is aan de steden.

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig en cool
De toekomst is dus aan ons als stad. En de jaren
voor ons lijken weer net zo spannend en booming
te worden als 1888 en 1612 waren. De nieuwe tijd,
die maak en kleur je dus zelf. Met karakter, kennis,
kracht, kapitaal en een als vanzelfsprekende coolness,

////////////////////////////////////////////////////
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door niet-Amsterdammers vaak ervaren als een tikje
arrogant, maar wij weten wel beter. We zijn op weg
naar 2025 en ons 750-jarig bestaan en het mooiste
cadeau dat we dan onszelf en elkaar kunnen geven is
dat Amsterdam met dan ruim 900.000 inwoners
nog steeds net zo cool is als vandaag en dat de City
Index die nu op 111 staat dan zo rond de 160 uitkomt.
De vernieuwde Amsterdam City Index gelooft ons
natuurlijk niet op ons woord maar zal onze daden 
op de voet volgen en vertalen in harde cijfers. Als
een trouwe waakhond die de staat van de stad en de
vooruitgang kritisch bewaakt. 

Kasper van Noppen

2016 is weer net zo 

spannend als 1888 en 

1612 dat waren. De nieuwe

tijd, die maak je dus zelf. 

////////////////////////////////////////////////
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EEN NIEUWE INDEX DIE BETER AANS
ECONOMISCHE WERKELIJKHEID

De Amsterdam City Index begon ooit in 2005 
met 100. Sindsdien is er veel veranderd. Meer

bezoekers. Meer innovatie. Meer drukte. 

Daarom vonden we het tijd voor een nieuwe index.
Met een nieuwe indeling en een nieuwe nomen-
clatuur die beter aansluit bij de gedachtenwereld
van ondernemers en directeuren.

We praten niet meer over verdienvermogen of ar-
beidsmarkt maar over omzet en imago. We kijken
nu ook naar hoe schoon de straten zijn. We vinden
het belangrijk hoeveel bestemmingen er vanaf Schip-
hol te bereiken zijn. Dat heeft meer invloed op het
vestigingsklimaat in de stad dan je zou verwachten. 

Nieuw is de categorie MENSEN. In de oude index 
telden we vooral bezoekers, nu realiseren we ons
dat er veel meer groepen zijn en het evenwicht 
tussen al die mensen de stad mede haar kwaliteit
geeft. Zo pratend en denkend en onderwijl goed
luisterend naar de intuïties van de bestuursleden
van Amsterdam City - een voor een expert op 
hun terrein van de economie van de binnenstad -
hebben we een nieuwe index ontwikkeld, die beter
aansluit bij de economie van nu. 

Het goede hebben we bewaard. Nog steeds wegen
prestaties het zwaarst. Nog steeds rekenen we uit
hoe snel je op de Dam kunt staan. Nog steeds publi-
ceren we de gemiddelde omzetontwikkeling van alle
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LUIT BIJ DE 

retail, horeca en dienstverlening in Centrum XL.
Hoe dat in heel Amsterdam is, kunt u lezen in het
commentaar bij de cijfers.

De oude index begon in 2005. De nieuwe index
heeft als startjaar 2011. Dat wil zeggen: 2011 =
100. Het nieuwe indexcijfer is daarom niet het 
vervolg op het oude indexcijfer. Maar het beeld is
hetzelfde. De oude index eindigde in 2015 op 120
en zou nu 4 punten hoger zijn geëindigd. De
nieuwe index laat een vergelijkbare groeicurve zien
tussen 2015 en nu. Niet van 4 maar van 5 punten,
om precies te zijn. Zowel vanuit oud als nieuw 
perspectief bezien barst het van de vitaliteit in
Centrum XL. 

We hopen dat u, net als in voorgaande jaren, uw
eigen cijfer vindt. Warenhuismanagers kijken bij
omzet grootwinkelbedrijven, vastgoedontwikkelaars
bij verhuur winkels, milieumensen bij schone lucht
en marketeers bij de vier verschillende trends ver-
zameld onder de categorie imago. 

De index is opgezet als een tweetrapsraket. Het
begint met zesentwintig trends. Die zijn onder-
verdeeld over vijf categorieën. Elke categorie krijgt
zo een eigen waarde. De vijf categorieën  samen
bepalen dan op hun beurt het eindcijfer.  

Guus Bakker

//////////////////////////////////
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De categorie Omzet
De categorie Omzet gaat over de omzetontwikke-
ling bij alle winkels, warenhuizen, supermarkten,
cafés, restaurants, hotels, dienstverlenende 
bedrijven en verhuur. Deze categorie bevat zeven
trends en weegt voor dertig procent mee in het
eindtotaal. 

De categorie Publieke ruimte
De categorie Publieke ruimte omvat zes trends, die
alle zes iets zeggen over de kwaliteit op straat. Hoe
schoon is het er, hoe veilig en hoe snel kun je er zijn.
Deze categorie weegt voor vijftien procent mee bij
het bepalen van het indexcijfer.

PUBLIEKE 
RUIMTE

OMGEVING

IMAGO
OMZET

MENSEN

30%

15%

15%

20%

20%

EEN NIEUWE INDEX   OPBOUW VAN DE 
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De nieuwe categorie Mensen
De nieuwe categorie Mensen gaat over bewoners,
werknemers, zzp’ers en bezoekers. Hoeveel zijn er
daar nu van en hoe snel groeien deze vier groepen?
Deze categorie weegt voor vijftien procent mee.

Daarmee is zestig procent van het indexcijfer be-
paald. De resterende veertig procent is verdeeld
over de twee resterende categorieën. 

De categorie Omgeving
Bij Omgeving wordt een viertal omgevingsfactoren
gevolgd die invloed hebben op het economisch reilen
en zeilen in Centrum XL. Telt mee voor 20%. 

De categorie Imago
In Imago worden drie trends geïntegreerd die laten
zien hoe zakenmensen denken over Amsterdam, 
met een vierde, of mensen nog steeds graag 
wonen in Centrum XL, oftewel: hoe staat het 
met de huizenprijs?

 AMSTERDAM CITY INDEX 2016 ///////







111

106

101

22 | AMSTERDAM CITY INDEX 2016

AMSTERDAM 

CITY INDEX 

JAREN 2011-2015

2011

100

2012

98

2013 2014 2015



2016 AMSTERDAM CITY INDEX | 23

AMSTERDAM 

CITY INDEX 

2016

Honderdelf. Elf punten gegroeid 
in vijf jaar tijd. Op allerlei gebied.
Tien procent hogere omzetten.
Twintig procent beter imago! Dit
laatste slaat alles. Heel de wereld
vindt Amsterdam steeds leefbaarder,
steeds zakelijker, steeds concurre-
render en - ook belangrijk - mensen
wonen nog steeds heel graag in het
centrum. Ook hier groeit het inwo-
neraantal en stijgt de huizenprijs.
Europa is het meest welvarende
continent op aarde, Nederland is
er een van de meest welvarende
landen en de Amsterdamse binnen-
stad is er het blije middelpunt van. 

111
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2011            2012            2013            2014 2015

100                 99                  97                103 110
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OMZET

De omzetten hebben het afgelopen jaar
een groeispurt gemaakt: acht punten,
gecorrigeerd voor inflatie zeven volle
punten. Bedrijven in Amsterdam Centrum
XL zijn de crisis definitief voorbij. Hotels
zagen hun omzetten het snelst groeien.
Winkels doen het voor het eerst ook
weer prima. De grootste sector, en
daarmee de zwaarstwegende factor, is
als altijd de dienstverlening. Advocaten,
accountants, marketeers, makelaars, 
architecten, adviseurs. Samen maken 
zij ruim zeventig procent van alle in
Centrum XL gevestigde bedrijven uit 
en gemiddeld scoorden zij een plus van
negen punten.

110
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Winkels

In heel Amsterdam
deden de winkels het
plots veel beter dan in
voorgaande jaren en in
Centrum XL was deze
sprong het grootst: ge-
corrigeerd voor inflatie
zeven procent in heel
Amsterdam, in XL acht
procent omzetgroei.

Gemiddelde omzetontwikkeling

bij 2.130 MKB-retailbedrijven

in Centrum XL, bron: CBS.

Voor het 4de kwartaal van

2015 is een schatting gemaakt.

De trend is gecorrigeerd met

1% inflatie.

2011            2012            2013            2014 2015

100                 98                  95                  99 107

107
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WINKELS



WARENHUIZEN &
SUPERMARKTEN 

Warenhuizen en 

supermarkten

Ook bij warenhuizen
en supermarkten is de
omzet gegroeid maar
niet zo uitbundig als 
in andere sectoren. 
Het is meer een 
kwestie van niveau-
vasthouden. Uit de 
tax-free-statistieken
blijkt dat de buiten-
landse bezoeker daar
een substantieel aan-
deel in heeft. Zonder
toerist zou menig 

warenhuis in zwaar weer
verkeren.

Gemiddelde omzetontwikkeling

bij zes grootwinkelbedrijven en

supermarkten in Centrum XL,

bron: Amsterdam City, peil-

datum 30 november. Voor de

laatste maand van 2015 is een

schatting gemaakt. De trend is

gecorrigeerd met 1% inflatie.

2011            2012            2013            2014 2015

100              100                  97                  99 102

102
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Cafés en restaurants

Opmerkelijk: voor het
eerst groeien de om-
zetten in de horeca
minder hard dan in de
retail. Ook opmerkelijk:
in de rest van Amster-
dam doen cafés en 
restaurants het beter
(één procent) dan in
Centrum XL. En, tot
slot, alleen lees je dat
niet af aan deze cijfers:
het aantal kroegen in
heel de stad neemt af,

het aantal restaurants
groeit razendsnel. In
2015 startten er per
week gemiddeld vier
nieuwe zaken. 

Gemiddelde omzetontwikkeling

bij 1.681 MKB-horecabedrijven

in Centrum XL, bron: CBS.

Voor het 4de kwartaal van

2015 is een schatting gemaakt.

De trend is gecorrigeerd met

1% inflatie. 

CAFÉS &
RESTAURANTS

2011            2012            2013            2014 2015

100              100                  99                104 109

109
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HOTELS

Hotels

Sinds 2011 kwamen er zo’n
zesduizend hotelkamers
bij en twee keer zoveel
Airbnb-appartementen.
Het maakt allemaal niet
uit. De bezettingsgraad
blijft rond de tachtig pro-
cent cirkelen en de om-
zetgroei, gecorrigeerd
voor inflatie, bedroeg
tweeëntwintig punten,
waarvan 2015 er dertien
voor zijn rekening nam.
Ook in 2016 is Amster-

dam weer één van de
tien “leukste Europese
bestemmingen voor een
stedentrip", aldus dit
keer de Rough Guide.
Gemiddelde omzet per kamer per

nacht (RevPar) bij ca zeventig hotels

van de 3, 4 en 5 sterren categorie

in Centrum XL, bron Amsterdam

City. Voor het vierde kwartaal van

2015 is een schatting gemaakt. De

trend is gecorrigeerd met 1% infla-

tie. 122 staat voor een gemiddelde

omzet per kamer van € 148. 

2011            2012            2013            2014 2015

100              100                103                109 122

122
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Dienstverlening & Co

Dienstverlening vormt
in heel de stad verreweg
de grootste bedrijven-
groep. Maar het maakt
veel uit of je binnen of
buiten Centrum XL 
gevestigd bent. Buiten
XL bedraagt de gemid-
delde omzetgroei vanaf
2010 acht procent,
binnen XL veertien
procent. Waarom is
dat? Omdat het binnen
XL zoveel gezelliger,

zoveel drukker, zo veel
meer caffè latte is 
geworden dan elders.

Gemiddelde omzetontwikkeling

bij 9.389 MKB-bedrijven in

Centrum XL, voor het meren-

deel actief in de dienstverlening.

Bron: CBS. Voor het 4de kwar-

taal van 2015 is een schatting

gemaakt. De trend is gecorri-

geerd met 1% inflatie. 

DIENSTVERLENING

2011            2012            2013            2014 2015

100                 99                  95                105 114
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VERHUUR
KANTOREN

Verhuur kantoren

De m2-prijs voor kan-
toren wil niet stijgen.
Wél zien we op steeds
meer plekken in de
stad flexibele werkplek-
ken ontstaan, waar je
een plek aan tafel kan
huren, een zitje en -
als je gasten ontvangt -
een spreekruimte. En
dan zijn er natuurlijk
nog de tientallen, zo niet
honderden koffietentjes
waar je met je laptop

lekker gaat zitten 
werken. Centrum XL
evolueert geleidelijk
tot één grote kantoor-
tuin. 

De hoogst afgesloten huur bij

nieuwe contracten voor kantoren

in Centrum XL, bron: DTZ 

Zadelhoff, peildatum 30 juni. 

De trend is gecorrigeerd voor

inflatie. 93 staat voor € 400

per m² v.v.o. per jaar.

2011            2012            2013            2014 2015

100                 98                  95                  94 93
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Verhuur winkels en horeca

Zes à zeven punten ge-
middelde huurstijging in
één jaar tijd. Het zegt 
genoeg over hoeveel be-
drijven en ondernemers
verdienen of denken te
kunnen gaan verdienen
met een vestiging in het
centrum. Met name waar
het druk is, ligt de huur 
al gauw ver boven de 
€ 1.200 per m2 per jaar.
De vuistregel is: hoe 
drukker, hoe duurder. 

Locatie, locatie, locatie.

Het gemiddelde van de laagst en

de hoogst afgesloten huur bij

nieuwe contracten in Centrum XL,

bron: DTZ Zadelhoff, peildatum

30 juni. De trend is gecorrigeerd

voor inflatie. 101 staat voor € 663

per m2 v.v.o. per jaar.

VERHUUR WINKELS
& HORECA

2011            2012            2013            2014 2015

100              100                  97                  95 101
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101
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2011           2012            2013            2014 2015

100                 95                104                104 105

105
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PUBLIEKE RUIMTE

Uit de cijfers rijst het beeld dat 
Centrum XL veilig is en schoon. Dit
staat haaks op wat veel mensen vinden.
In de binnenstad moet je oppassen
voor zakkenrollers en soms zwerft er
wel heel veel vuil op straat. Beide is
waar. Het is veilig en niet-veilig, het is
schoon en het is vuil, afhankelijk van
waar je staat en wanneer je er staat.
Daar is gerichte actie op nodig. 
Amsterdam City staat daarover in 
direct contact met zowel de politie als
met de reiniging van stadsdeel Centrum. 



Schoon

Er bestaan series foto’s
van kapotte vuilniszakken,
uitpuilende prullenbak-
ken en straathoeken vol
zwerfvuil. En toch - na
een forse dip in 2012 -
waardeert de gemeente
haar eigen schoonmaak-
prestatie met een 8,2.
En dat is terecht: de
meeste straten en pleinen
zijn schoon. Het vuil ligt
vooral rond fastfoodzaken
en op de momenten dat

of het huisvuil nog niet
is opgehaald of het dom-
weg te druk is om er met
de wagens bij te kunnen.

Gemiddelde schoonheidsgraad

in stadsdeel Centrum, de rayons

West, Zuid en Noord, voor het

legen van de afvalbakken en het

schoon vegen van de straat, in-

clusief peuken. Bron: Stadsdeel

Centrum. 101 staat voor een 8,2.

SCHOON

2011            2012            2013            2014 2015

100                 79                  96                100 101

101
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OVERLAST &
CRIMINALITEIT

Overlast en criminaliteit

Minder geweld, minder
overlast, meer diefstal.
Minder geweld is overal
aan de hand. Minder over-
last (opstootjes, lawaai):
misschien raken we eraan
gewend en doen we min-
der aangifte. Meer dief-
stal, wat kan dat zijn? Het
aantal straatroven daalt.
Maar zakkenrollerij stijgt.
Is niet zo verwonderlijk,
was het commentaar van
de politie, met zoveel

meer toeristen in de stad.
Kennisnames van overlast op straat;

van diefstal uit (en van) voertuigen,

vaartuigen, winkels en bedrijven

plus zakkenrollerij; van geweld 

uitgezonderd huiselijk geweld.

Bron: Politie Amsterdam Amstel-

land. 117 staat voor 2.279 kennis-

names van overlast, 82 staat voor

25.191 kennisnames van diefstal en

119 staat voor 2.513 kennisnames

van geweld. De drie indexen werken

omgekeerd: hoe hoger de index,

des te minder kennisnames.

2011           2012            2013            2014 2015

100              102                110                114 119

100              111                131                119 117

100                 87                  81                  83 82
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GEWELD

OVERLAST

DIEFSTAL

117 82119



Schone lucht

De Europese norm
voor PM10 is 40; 
dus 22 is niet slecht.
Overigens past hier
enige voorzichtigheid.
Er zweven nog talloze
andere schadelijke 
stoffen vrij rond. Dus
echt gezond is de lucht
nog niet. Vooralsnog
laat niemand zich er
door tegenhouden om
naar Amsterdam te
komen.

Jaargemiddelde van de 24-uur

gemiddelden voor fijn stof

(PM10) in de buitenlucht op

de Stadhouderskade en de

Overtoom, bron: GG&GD 

Amsterdam, peildatum 

1 januari. 127 is een schatting

en staat voor gemiddeld 

22 microgram fijn stof/m3.

Hoe hoger de index, des te

minder fijn stof.

SCHONE LUCHT

2011            2012            2013            2014 2015

100              119                119                127 127
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BEREIK

Bereik

Vanaf drie plekken langs
de A10 kun je binnen 
redelijke reistijd op de
Dam zijn. Met de auto
vanaf de afslag Volendam
kost het een kwartier.
Met de fiets doe je er
vanaf de Jaap Edenbaan
22 minuten over. Met de
tram vanaf VU Medisch
Centrum meer dan een
half uur. Gemiddeld is dat
nog geen 25 minuten.
Het is een van de grote

voordelen van Amster-
dam: alles en iedereen 
is snel bereikbaar. 
Hopelijk gooien de
nieuwe “bereikbaar-
heidsplannen” van de
gemeente hier geen
roet in het eten.

Gemiddelde reistijd tussen A10

en Dam. Bron: Google Maps, 

peildatum derde maandag van

december. 88 staat voor 

24 minuten. 

2011           2012            2013            2014 2015

100                 97                  90                  94 88

88
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MENSEN

Meer bewoners, meer werknemers,
veel meer zzp’ers en bezoekers. De
stad groeit, ook in mensen. En dat is
goed, er gaan zelfs stemmen op dat 
de stad in mensenaantal zal moeten
verdubbelen wil het de concurrentie
met andere steden kunnen volhouden.
Daarnaast is er de discussie over de 
balans tussen de verschillende groepen:
is die nu wel of niet goed? Lees het
hoofdartikel om te weten hoe Amster-
dam City hier instaat.

2011           2012            2013            2014 2015

100              103                107                111 114

114
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BEWONERS

Bewoners

Amsterdam is mede
zo’n geweldige stad
vanwege haar bewoners.
Een groeiend aantal
van hen voelt zich de
laatste jaren onderge-
sneeuwd raken in de
toenemende drukte.
Maar dat blijkt geen
reden om massaal weg
te trekken. Hun aantal
is gestaag gegroeid,
van 135.000 in 2011
naar 141.000 in 2015.

Totaal aantal bewoners in 

Centrum XL, bron Onderzoek,

Informatie en Statistiek 

gemeente Amsterdam, 105

staat voor 141.000 mensen.

2011           2012            2013            2014 2015

100              101                102                104 105

105
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Werknemers

116.000 mensen 
verdienen een salaris 
in Centrum XL. Zoveel
mensen halen Schiphol,
de haven of de hoog-
ovens bij lange na niet.
En dan zijn de Zzp’ers
niet meegeteld. Dat
zijn er ook nog eens
31.000. Van heel de
regio is Centrum XL
het gebied dat veruit
de meeste werkgele-
genheid biedt. 

Totaal aantal werknemers in 

Centrum XL, bron Onderzoek, 

Informatie en Statistiek 

gemeente Amsterdam, 106 

staat voor 116.000 mensen.

WERKNEMERS

2011           2012            2013            2014 2015

100              102                105                104 106

106
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ZZP-ERS

Zzp’ers

Zzp’ers, dat zijn in 
Centrum XL vooral
hoogopgeleide specia-
listen, altijd op de uit-
kijk voor een volgende
opdracht. ‘Zullen we
even ergens koffie 
drinken’ is by far de
meest gestelde vraag 
in Zelfstandig Amster-
dam zonder Personeel.

Totaal aantal Zelfstandigen-

zonder-personeel in Centrum

XL, bron Kamer van Koop-

handel. 123 staat voor 

31.000 mensen.

2011           2012            2013            2014 2015

100              104                110                116 123

123
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Bezoekers

Bezoekers zijn er in
vele soorten en maten
en elke subgroep lijkt
te groeien. Het aantal
hotelovernachtingen 
is gestegen met, naar
verwachting, 3,9%, 
het aantal museum-
bezoekers met 4,5% en
ook het aantal cruise-
passagiers is gestegen.
De Passenger Terminal
Amsterdam vierde in
2015 haar 15-jarig 

bestaan en ontving er
20.000 meer dan in
2014: 283.000 mensen.

Aantal bezoekers in Amsterdam

uit binnen- en buitenland. bron

Amsterdam Marketing. 124

staat voor 18,3 miljoen mensen,

waarvan ruim 5 miljoen uit het

buitenland. 18,3 miljoen is een

schatting.

BEZOEKERS

2011           2012            2013            2014 2015

100              105                110                119 124

124
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OMGEVING

Centrum XL ligt in Amsterdam, in 
Nederland, in Europa en natuurlijk 
zijn er dan ook invloeden van buiten
op de economie van de binnenstad op
de langere termijn. De belangrijkste
staan hier op een rij, te beginnen met
het aantal bestemmingen dat vanaf
Schiphol te bereiken is en vice versa.
Dat is een belangrijk gegeven voor een
bedrijf dat overweegt zich te vestigen
in Amsterdam.

2011           2012            2013            2014 2015

100                 95                  94                104 108

108
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Bestemming Schiphol

Schiphol staat onder
druk. Andere lucht-
havens willen ook
groeien. De haven-
tarieven gaan in 2016
omlaag - voor het eerst.
Voor de economie van
de Amsterdamse regio
is de beslissende vraag
of het aantal bestem-
mingen hoog blijft. Met
180 bestemmingen op
Heathrow, 200 op
Charles de Gaulle en

264 op Frankfurt Airport
is 322 bestemmingen
op Schiphol nog steeds
geruststellend veel.

Aantal bestemmingen voor

passagiers en vracht recht-

streeks te bereiken vanaf

Schiphol, bron: Schiphol

Group, 103 staat voor 322. 

SCHIPHOL

2011           2012            2013            2014 2015

100              101                103                103 103

103
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BEROEPS
BEVOLKING

Beroepsbevolking

Er wonen weliswaar 1,2
miljoen mensen in en
rond Centrum XL die
kunnen werken en er is
ook werk. De moeilijk-
heid is dat het werk niet
aansluit op wat de men-
sen kunnen. Zo staan
er ieder jaar tien- tot
twaalfduizend vacatures
open voor ICT-functies.
Dat werk moet echt 
gebeuren maar die
mensen zijn er dus niet.

Deze zogenoemde mis-
match remt de econo-
mische ontwikkeling,
ook die van Centrum
XL met zijn groot po-
tentieel aan zakelijke
dienstverleners. 

Omvang beroepsbevolking 

Metropool Regio Amsterdam,

bron: Onderzoek, Informatie en

Statistiek gemeente Amsterdam.

103 is een schatting en staat

voor 1,2 miljoen mensen.

2011           2012            2013            2014 2015

100              101                102                102 103

103
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Bruto regionaal produkt

Voor 2015 werd een
economische groei 
verwacht voor heel 
Nederland van 1,5% 
en voor de regio 
Amsterdam een groei
van 1%. Het werd 2%
en 3,3%. Voor volgend
jaar zijn de verwachtin-
gen 2,1% en voor de
regio opnieuw 3,3%.

Bruto regionaal product van de

regio Amsterdam, bron: Onder-

zoek, Informatie en Statistiek

gemeente Amsterdam. 105 is

een schatting en staat voor 

€ 123 miljard.

BRUTO
REGIONAAL PRODUKT

2011           2012            2013            2014 2015

100                 99                100                102 105

105

2016 AMSTERDAM CITY INDEX | 45



Van en naar de Munt

Uiteindelijk zijn het 
anderhalf miljoen mensen
die op redelijke reisafstand
van de Munt wonen en
dus binnen drie kwartier
of korter bij u in de winkel
kunnen staan, op kantoor
kunnen verschijnen of an-
derszins hun individuele
bijdrage kunnen leveren
aan de economie van het
centrum. 

Aantal mensen dat binnen rede-

lijke reistijd op de Munt kan zijn

of vanaf de Munt elders. Bron In-

frastructuur, Verkeer en Vervoer

gemeente Amsterdam. 108 staat

voor ruim 1,5 miljoen mensen.

2011           2012            2013            2014 2015

100              102                104                106 108

A10

A10
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VAN EN NAAR
DE MUNT

108



Consumentenvertrouwen

Het consumentenver-
trouwen is de afgelopen
jaar sterk gegroeid,
zoals ook de omzetont-
wikkeling van winkels.
Die maakte ook forse
sprongen, met name het
afgelopen jaar. Het is
geen 1-op-1 correlatie
maar het is wel een
steun in de rug, dat een
groeiend aantal Neder-
landers, waaronder ook
Amsterdammers,

Amstelveners, Dieme-
naren, Zaanstadters en
anderen uit de directe
omgeving er weer zin
in heeft en wil kopen.

Het gemiddelde saldo van 

het aantal mensen dat wel 

vertrouwen heeft in de 

economie minus het aantal 

dat geen vertrouwen heeft 

van een groep van 1.000. 

Bron: CBS. 115 staat voor een

saldo van plus 3.

CONSUMENTEN
VERTROUWEN

2011           2012            2013            2014 2015

100                 83                  80                106 115
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IMAGO

Imago: het kan niet beter. Iedereen
vindt Amsterdam een geweldige stad.
Alleen zakelijk is er een neergaande
trend. Wat doen we fout in de ogen
van anderen? Het blijkt lastig om een
contract bij ons echt af te kunnen
dwingen. Dat zal best: we zijn een 
permissive society. We houden niet
van dwang, we passen er een mouw
aan. Ook dat is een aspect van cool. 
En voor de rest: Amsterdam scoort in
de beeldvorming hoog, hoger, hoogst. 

2011           2012            2013            2014 2015

100              101                106                112 120

120
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Huizenprijs: gemiddelde prijs per

m² voor verkochte woningen in

Centrum XL, bron: Onderzoek,

Informatie en Statistiek gemeente

Amsterdam, peildatum 1 juli 2013.

De index is gecorrigeerd met 1%

inflatie. 101 staat voor € 4.819

per m². 

Leefbaarheid: de plaats die 

Amsterdam inneemt op de 

Mercer Quality of Living Index.

113 staat voor de 8e plaats 

binnen Europa. 

Zakelijk Klimaat: de plaats die

Amsterdam inneemt op de Doing

Business Index van de Wereld-

bank. 94 staat voor de 18de

plaats binnen Europa. 

Concurrentiekracht: de plaats

die Amsterdam inneemt op de

Global Competitiveness Index

van het World Economic Forum.

167 staat voor de 3de plaats 

      binnen Europa.                                 2011        2012        2013        2014        2015

     HUIZENPRIJS      100              94              89              93           101

  LEEFBAARHEID      100           100           100           113           113

ZAKELIJK KLIMAAT      100           106           131           113              94

 CONCURRENTIE      100           100           100           125           167

IMAGO

94113 167101







Voor de Amsterdam City Index
2016 stelden we begin december 
4 vragen aan een negental betrok-
ken lokale experts. Zij allen kregen
dezelfde vragen voorgelegd. 

Wij maakten per vraag een selectie
uit de antwoorden die u hierna
aantreft. Daarnaast konden wij
hun visie, inzichten, argumenten
en observaties ook goed gebruiken
als spiegel, inspiratie of reminder
voor het hoofdverhaal van deze
City Index 2016.

Dit zijn - in alfabetische volgorde -
de 9 experts die hun licht lieten
schijnen over de coole stad: 

Anita Bos Amstel Hotel, Dick 
Eberhardt Eberhardt Retail &
Vastgoed, Gretske de Jong Boek-
handel Scheltema, Walther Ploos
van Amstel lector City Logistics,
Caroline Receveur Double Tree by
Hilton, Emmy Stoel Hotel Okura
Amsterdam, Farid Tabarki Studio
Zeitgeist, Max Vorst ProWinko en
Wybo Wijnbergen WeWork.

‘We stralen warmte

uit van een gezellig

dorp waarin we veel

fietsen, laag bouwen,

goed brouwen en

vooral nuchter met

beide benen op de

grond staan’ 
Caroline Receveur, General 
Manager Double Tree by Hilton 
Amsterdam Central Station

9 EXPERTS 
4 VRAGEN
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Amsterdam heeft een geweldige
aantrekkingskracht, groeit en 
blijft cool. Waar zit de “coolness”
precies in?

Gretske de Jong – ‘Er is geen stad
als Amsterdam. Amsterdam is cool
omdat het kosmopolitisch is, maar
tegelijkertijd intiem en overzichte-
lijk. Een uit zijn voegen gebarsten
dorp met een enorme grandeur. De
stad is een brand dat staat als een
huis, een gigantische trekpleister
voor toeristen en voor aspirant-
Amsterdammers uit de provincie, de
plek om dromen uit te laten komen.’
Caroline Receveur – ‘Het kwaliteits-
niveau van Amsterdam ligt op veel
gebieden boven het niveau van vele

wereldgemeenten. Amsterdam
heeft meer water dan Venetië. 
En Amsterdam kent een ongekend
hoog niveau in muziek (DJ’s en
Concertgebouw) en andere podium-
kunsten, zoals ballet.’
Anita Bos – ‘Amsterdam blijft cool
omdat de stad zich altijd ontwikkelt,
veel verrassend nieuwe projecten, en
voor onze gasten is er altijd weer iets
nieuws om te bezichtigen in de stad.’
Walther Ploos van Amstel – ‘Am-
sterdam is cool vanwege de grote
diversiteit aan mensen die hier

woont, werkt en komt genieten. Met
zoveel diversiteit ontstaan briljante
nieuwe ideeën die meteen ook 
aanslaan in internationale markten. 
Amsterdam is een grote ‘testmarkt’.’ 
Max Vorst – ‘Relaxte sfeer, mooi 
historisch stadscentrum, veel aardige
mensen, goed aanbod van musea,
groot aanbod goede hotels en res-
taurants, en een zeer compacte,
overzichtelijke stad.’
Emmy Stoel – ‘Amsterdam is uniek
en soms ook wat ongrijpbaar en
daardoor niet te vergelijken met

‘Het elan van een 
wereldstad gemixt
met de knusheid 
van een dorp’.
Emmy Stoel, Hotel Okura 
Amsterdam
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Wat zijn de effecten 
van een coole stad voor 
bewoners, bezoekers en 
gebruikers?

welke stad dan ook. Historie en mo-
derniteit zijn moeiteloos met elkaar
verweven. Het is een mix van jong
en oud, groots en klein, nieuw en
vintage. Het elan van een wereld-
stad gemixt met de knusheid van
een dorp. 
Farid Tabarki – ‘Dankzij de aanwezig-
heid van culturele voorzieningen op
het allerhoogste niveau spreekt men
terecht van de kleinste wereldstad
die er is. Bezoekers ervaren een ge-
ringe taalbarrière aangezien de stad
zich tweetalig opstelt en Amsterdam
heeft een randje van drank en drugs
dat net dat verschil maakt. 
Dick Eberhardt – ‘De mix van voor-
iedereen-wat-wils met een prach-
tige historische binnenstad en de
continue ontwikkeling van de stad
in al zijn facetten maakt de stad zo
cool.’
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Dick Eberhardt – ‘Als een stad cool
is, is het voor nagenoeg iedereen
leuk en aantrekkelijk om in de stad
te zijn, fijn om te bezoeken, en er
te wonen en te werken. 
Farid Tabarki – ‘Een hoge quality of 
living. Amsterdammers worden er een
tikkeltje arrogant van. Waar is het im-
mers beter vertoeven dan in Amster-
dam? Men komt van heinde en verre
om hier te wonen, werken of recreëren
en dat zorgt voor een toename van
kwaliteit en drukte waardoor de stad
als nog intenser wordt ervaren.’

Max Vorst – ‘De stad wordt steeds
internationaler, constant veel buiten-
landers in de stad, is soms ook lastig
voor bewoners in het centrum, bezoe-
kers en gebruikers kunnen volop ge-
nieten van alles wat Amsterdam biedt. 
Gretske de Jong – ‘De stad bruist
en het gaat economisch voor de
wind. Maar met de lusten komen ook
de lasten. Locals en cityhoppers,
iedereen vecht om zijn plekje binnen
de grachten. De echte Amsterdam-
mers voelen zich steeds minder thuis
in de binnenstad. Een eentoniger

2



winkelbeeld gericht op dagtoeristen
helpt daar niet bij.’
Wybo Wijnbergen – ‘Voor bewoners
hogere huizenprijzen waardoor hun
eigen vermogen toeneemt, en
meer en betere voorzieningen, een
breder aanbod van horeca, retail en
festivals. Voor bezoekers is er een
mooie stad ontstaan met grote en
wereldberoemde musea, veel cul-
tuur en toch nog steeds de vrijheid
om te doen en laten wat je wil. Voor 
gebruikers is het toegankelijker 
en makkelijker reizen en werken

mensen in een steeds mooiere, 
dynamische omgeving. 
Anita Bos – ‘Wij kunnen gasten blij-
ven verrassen tijdens hun bezoek
aan Amsterdam. En natuurlijk de
kleine grootte van de stad. Alles is
makkelijk te bereiken, lopend of op
de fiets. 
Caroline Receveur – ‘Het enige 
nadeel van wonen in Amsterdam is
dat je er niet meer naar toe op 
vakantie kunt gaan. Bezoekers 
slaan keer op keer van positieve
verrassing achterover. Gebruikers

ondervinden de voordelen van
warme bescheidenheid in een alles
overstijgend topproduct op alle 
gebieden. 
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Toename van kwaliteit
en drukte waardoor de
stad als nog intenser
wordt ervaren 
Farid Tabarki, Studio Zeitgeist

Nieuwe winkelkernen
buiten het stadscentrum,
net als nieuwe musea,
en dus een betere sprei-
ding van het toerisme
over Amsterdam
Max Vorst, ProWinko

Wat werkt naar de
toekomst positief 
en wat zal daarvan
het effect zijn?3



Walther Ploos van Amstel – ‘Diver-
siteit en respect voor verschillen
betekent dat we open en eerlijk met
elkaar kunnen praten en frank en vrij
onze meningen kunnen delen. Amster-
dam is non-autoritair. Het is 24 uur
per dag Dragon’s Den, en dat voor-
komt tunnelvisie bij ondernemers.’
Caroline Receveur – ‘Alles wat 
Amsterdam heeft werkt positief 
en de populariteit van de stad zal
alleen nog maar stijgen.’
Wybo Wijnbergen – ‘Internationale
ondernemingen zoals Google, Uber,

Facebook en WeWork investeren
fors en zorgen voor een jonge en
dynamische groep werknemers 
die graag gebruik maken van alle
voorzieningen in de stad en hun 
inkomen besteden in de directe 
omgeving.’
Farid Tabarki – ‘In de eeuw van de
stad is Amsterdam ideaal gepositio-
neerd om de rol van stadstaat op
zich te nemen. Bewoners, bezoekers
en gebruikers worden integraal 
onderdeel van het circulaire en 
autarkische gedachtegoed dat de

mens de stad maakt en tegenwoor-
dig ook daadwerkelijk kan maken.’
Emmy Stoel – ‘De drukte goed ka-
naliseren en meer verdelen naar de
wijken. Zo kan de lokale ondernemer
meeprofiteren en hebben bezoekers
het idee dat ze bijzondere nieuwe
plekken kunnen ontdekken.’
Max Vorst – ‘Creëren van meer aan-
trekkingspolen en beter verdeeld over
de hele stad, nieuwe winkelkernen
buiten het centrum, net als nieuwe
musea, en (dus) een betere spreiding
van toerisme over heel Amsterdam. 
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Dick Eberhardt – ‘Vooral in drukke
delen van de stad is het makkelijk
om geld te verdienen door je te
richten op monocultuur of laag-
waardig aanbod. Dat maakt de stad
minder de moeite waard en roept
foute geldstromen op. 
Emmy Stoel – ‘Amsterdam is booming
en om dat zo te houden vraagt inves-
teren in de stad en in creativiteit.
Festivals als ADE zetten Amsterdam
internationaal op de kaart. 
Wybo Wijnbergen – ‘De verkeers-
drukte neemt toe. Slimme oplossin-

gen kunnen bezoekersstromen 
beter faciliteren en het gevoel van
drukte doen afnemen. Ook slimme
oplossingen voor (ondergronds)
fietsparkeren en elektrisch groeps-
vervoer zorgen voor vermindering
van het gevoel van drukte.’
Walther Ploos van Amstel – ‘De
stad is er steeds minder voor jonge
mensen. De stad wordt onbetaal-
baar. Amsterdam moet oppassen
dat de groei van Airbnb en hotels
niet ten koste gaat van de noodza-
kelijke ontwikkeling van woonruimte

voor 10.000 tot 15.000 nieuwe 
Amsterdammers per jaar.’
Farid Tabarki – ‘Dat we Smart Cities
gaan ontwerpen en bouwen in
plaats van Smart Citizens. Bij het
(her)ontwerpen van de stad 
moeten we bewoners, bezoekers 
en gebruikers betrekken en ons 
afvragen hoe de ontwerpen hen in
staat stellen integraal bij te dragen
aan en onderdeel te worden van de
stad.’
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Wat is bedreigend voor de
stad en de mensen? Wat 
zou de oplossing voor deze
bedreiging zijn?

Slimme oplossingen voor onder-
gronds fietsparkeren en elektrisch
groepsvervoer zorgen voor vermin-
dering van het gevoel van drukte
Wybo Wijnbergen, WeWork







60 | AMSTERDAM CITY INDEX 2016

De wereld verstedelijkt in hoog tempo. Grote steden
zijn centra en motoren van groei. Verstedelijking

en groei hebben een vrij autonoom karakter. De
kunst is om er slim en verstandig mee om te gaan.
Groei in goede banen leiden, de schone taak van
stadsbestuurders, ondernemers en inwoners geza-
menlijk. 

In elke gezonde binnenstad is het dringen en inschik-
ken. Belangen lopen niet altijd parallel of botsen re-
gelrecht. Toch wenst iedereen het beste voor ons Am-
sterdam. En het beste is een gezonde groei en een
stadshart waarin ondernemerschap, toerisme, wonen,
werken en uitgaan hun plek hebben en houden.

Naar oud-Hollands gebruik moeten we het samen
bedenken, oplossen en regelen, met graag ook enig
begrip voor elkaar. Dus zit Amsterdam City aan
vele tafels en denken wij constructief mee. Wij zijn
een belangenvereniging pur sang. Positief, kritisch,
alert en ondernemend. 

Ondernemers ondernemen. Omdat het in hun
bloed of in de familie zit. De overheid waakt over
de openbare ruimte. Dat werpt vruchten af. Zie de
Rode Loper. Zie buitenlandse bedrijven en hotels
die Amsterdam zien als the place to be. Het middel-
eeuwse hart, ons coole karakter en musea vol 
topkunst werken als magneten. 

BELANGENBEHARTIGER VAN ONDERN
VERENIGING AMSTERDAM CITY 
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Amsterdammers klagen graag. Dat zit in onze
genen. Het is niet goed of het deugt niet. Maar over
drukte in de binnenstad heeft de klacht een grond.
Het wordt steeds drukker. Zie de afgelopen kerstvakan-
tie met ‘druk, drukker, drukst’ en een vastgelopen
openbaar vervoer. Het is passen en meten op die
paar vierkante kilometer waar iedereen wil zijn. Laat
ons zuinig zijn op ons stadshart en het niet uitleveren
aan de hoogste bieder of de hardste schreeuwers. 

Geen Venetië van het Noorden. Geen halfdode stad die
wordt overspoeld door een alles verzengende toeristen-
massa. Amsterdam is geen openluchtmuseum, maar
een levende, levendige woon- en werk- en genietstad
waar toeristen van Peking tot Purmerend welkom zijn. 

Bereikbaarheid. Punt en Munt van controverse. 
Wij staan voor autobereikbaarheid. De stad mag
niet op slot. De auto is al schoner en elektrisch. 
Nu wacht een nieuwe uitdaging: de enorme fiets-
dichtheid. Dit mobiliteitsvraagstuk roept om serieuze
investeringen waar de fietser aan mee zal moeten
betalen. 

Net als het heelal dijt Centrum XL uit. Noord is eigen-
lijk ook al centrum. Dat grotere gebied betekent
meer openbare ruimte die schoon, heel en veilig
moet en waar de overheid slim moet investeren. 
Ondernemers die nog meer krachten bundelen. 
En overheid en ondernemers vinden elkaar in het
besef dat je alleen samen veel bereikt. 

///////////////////////EMEND CENTRUM XL







64 | AMSTERDAM CITY INDEX 2016

Amsterdam City is een betrokken en professionele
vereniging van een groot aantal ondernemers-

verenigingen, grotere en kleinere bedrijven, instel-
lingen en culturele organisaties in de Amsterdamse
binnenstad. Ons primaire doel is een economisch
gezonde stad, onze focus ligt op de verbetering
van het economisch klimaat in de Amsterdamse
binnenstad. Onze aandachtsgebieden zijn verdien-
vermogen, city quality, vestigingsklimaat, arbeids-
markt en bereikbaarheid.
Onze inkomsten bestaan uit contributies en inci-
dentele bijdragen. De contributies zijn voldoende
om zelfstandig te kunnen bestaan en een eigen 
bureau te onderhouden. 

Hoeveel contributie je betaalt, is afhankelijk van
hoe groot je bedrijf is. 
Bedrijven en overheid dragen incidenteel bij om
projecten en activiteiten mogelijk te maken.

Meer weten? Lid worden? 

Contact Christine Govaert 
020 622 49 31
06 27 44 11 70
secretariaat@amsterdamcity.nl

WAAROM JE LID ZOU WORDEN 
VAN AMSTERDAM CITY 



De Amsterdam City Index is een initiatief en 
uitgave van Vereniging Amsterdam City, naar 
een idee van Guus Bakker. 

R        esearch, cijfers, toelichtingen, Guus Bakker
Brochureconcept, tekst, redactie, Kasper van Noppen
Vormgeving en fotoredactie, Studio René Bakker
Eindredactie, Christine Govaert
Druk, Drukkerij W.C.Den Ouden
Oplage 800 exemplaren

foto 04-56-60-64: Sjef de Heij
foto 12: Hotel W
foto 16: Coen van Tartwijk
foto 48: Hans Homburg
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