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ULI Nederland 

Het plein als openbaar pretpark: casus The Olympic 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Hoe kan het programmeren van de openbare ruimte bijdragen aan succesvolle vastgoed- en 
gebiedsontwikkeling zonder de leefbaarheid uit het oog te verliezen? Enkele tientallen 
vastgoedspecialisten en andere geïnteresseerden bogen zich begin juli over dit vraagstuk op 
een monumentale locatie: de voormalige Citroën-gebouwen naast het Olympisch Stadion die 
binnenkort tot multifunctioneel bedrijvencomplex worden verbouwd.  
 
 
Het heeft maar weinig gescheeld of het Amsterdams Olympisch Stadion, een monumentaal bouwwerk van architect Jan Wils uit 
1927, had er niet meer gestaan. ULI Nederland voorzitter Bob van der Zande herinnert de aanwezigen aan het begin van de 
expertmeeting nog even aan de dreigende sloop, die de sporttempel twintig jaar geleden boven het hoofd hing. Dankzij een 
reddingsactie van burgers en renovatie-architect André van Stigt werd het stadion behouden en kon Amsterdam er deze week het 
Europees Kampioenschap Atletiek organiseren. Terwijl atleten op de achtergrond verbeten op medailles jagen, discussiëren in een 
van de voormalige Citroën-gebouwen op het Stadionplein enkele tientallen professionals over het inrichten en programmeren van de 
openbare ruimte in gebiedsontwikkelingen. Hoe vind je hierin een balans tussen de wensen van bewoners, bezoekers en 
investeerders?   
 
Ebe Treffers, manager Ontwikkeling Gebieden van Bouwinvest, vertelt in zijn presentatie eerst iets meer over de plek waar de 
bijeenkomst wordt gehouden. De vastgoedbelegger is niet alleen eigenaar van de kantoren in en de parkeergarage onder het 
Olympisch Stadion en ontwikkelaar en eigenaar van de naastgelegen en inmiddels gerealiseerde nieuwbouwwijk Het Kwartier. Ze 
realiseert op dit moment ook het Noordgebouw op het Stadionplein en start binnenkort met de herontwikkeling en realisatie van de 
twee monumentale Citroën-gebouwen uit 1931 en 1962. Het zijn volgens Treffers vooral de goede stedenbouw, de geslaagde 
functiemenging (met o.a. retail en horeca) en het Olympisch Stadion als icoon die van het gebied, omgedoopt tot The Olympic 
Amsterdam, zo'n aantrekkelijke locatie maken. In combinatie met betere verbindingen tussen het Vondelpark en het Amsterdamse 
Bos kan de plek uitgroeien tot een belangrijk schakelpunt in de stad, midden op de Sportas en met de nieuwbouw van het 
Havenstraatkwartier om de hoek. Van belang daarbij is meer te investeren in de omliggende openbare ruimte en ook beter het 
gebied te programmeren o.a. t.a.v. evenementen en invulling van de plintfuncties. 
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Regulering en thematisering 
 

Op dit moment worden er in en rond het stadion al veel 
grootschalige evenementen georganiseerd, die bij 
omwonenden voor overlast kunnen zorgen. In de toekomst 
moet er volgens Treffers ruimte blijven voor grootschalige 
activiteiten, maar het zou goed zijn om deze meer te 
reguleren en toe te spitsen op bepaalde thema's, zoals sport 
en design. De activiteiten zouden ook moeten passen bij het 
karakter van de specifieke ruimte, dus liever geen 
wijkoverstijgende feesten op het plein tussen de twee nieuwe 
appartementencomplexen. Voor de inrichting van de 
openbare ruimte tussen de twee Citroën-gebouwen denkt 
Treffers aan een internationaal ontvangstplein met terrassen, 
mogelijkheden voor ontvangst van bezoekers voor het 
Olympisch Stadion en bijvoorbeeld een fontein. Daarnaast 
wordt er gedacht aan de publiekstoegankelijke functies in de 
Citroengebouwen aangevuld met kunst in de openbare 
ruimte. Dat past naadloos bij het plan van een van de 
huurders van het zuidelijke Citroën-gebouw. Die wil in de 
plint een mobility experience vestigen. In de kelder van het 
noordgebouw is ook ruimte voor een museale functie, 
bijvoorbeeld een multimedia experience rond sport of design.  
 
Om deze wensen op de ideeën van andere partijen af te 
kunnen stemmen, wil Treffers met andere stakeholders 
samenwerken in een gebiedsmanagement platform. Daarin 
zouden alle belanghebbenden aan een integrale visie op het 
gebied kunnen werken. Het platform kan ook een goede plek 
zijn om afspraken te maken over de gewenste inrichting en 
programmering van de openbare ruimte en een verdeling van 
de noodzakelijke investeringen. Bouwinvest is bereid om als 
particuliere organisatie in de beleving van het gebied te 
investeren, maar dan wel in nauwe samenwerking met 
andere partijen zoals de gemeente en overige stakeholders. 
Behoud van de vastgoedwaarde voor de langere termijn is 
voor het bedrijf daarbij leidend.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millennium park Chicago, het ultieme stedelijke pretpark 

 
In de toekomst moet er volgens Treffers ruimte 
blijven voor grootschalige activiteiten, maar het 
zou goed zijn om deze meer te reguleren en toe 
te spitsen op bepaalde thema's, zoals sport en 
design. 
 

 
Stad in balans 
 

Ontwerper Ruwan Aluvihare van de gemeente Amsterdam 
zou meer publiek-private samenwerking in de openbare 
ruimte toejuichen. In zijn lezing haalt hij het Bryant Park in 
New York City aan als voorbeeld waar eigenaren van 
omliggende kantoren jaarlijks miljoenen dollars in het beheer 
en onderhoud van het park steken. Hij vindt het jammer dat 
samenwerking met het bedrijfsleven op de Zuidas niet is 
gelukt. De verschillen in bedrijfsculturen bleken er te groot.  
 
De presentatie van Aluvihare staat deze middag vooral in het 
teken van de toenemende drukte in Amsterdam die het 
gemeentebestuur voor grote uitdagingen stelt. Afgaand op de 
statistieken lijken de meeste bewoners nog tevreden over 
hun leefomgeving, maar de onrust over het groeiend aantal 
bezoekers en evenementen neemt wel toe. Het bestuur heeft 
zichzelf daarom de opdracht gesteld om de stad in balans te 
houden. Sinds tien jaar probeert ze met de zogenaamde 
Puccini-methode, een stijlboek voor de inrichting van de 
openbare ruimte, al meer samenhang en eenheid in het 
straatbeeld te brengen. Aluvihare stond aan de wieg van dit 
initiatief. Toch ontkomt de stad in zijn ogen niet aan moeilijke 
keuzen. Zo is recent een Hoofdnet Voetgangers vastgesteld 
waarin gebieden zijn aangewezen waarin voetgangers meer 
ruimte krijgen ten koste van andere verkeersdeelnemers. Er 
zijn ook plannen gemaakt voor de bouw van ondergrondse 
fietsstallingen op het Leidseplein en het Beursplein om zo 
bovengronds meer ruimte te maken voor bewoners en 
bezoekers.  
 
Aluvihare verwacht dat de stad nog meer moeilijke keuzen 
op het gebied van mobiliteit moet maken om de 
verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan. Ruimte 
scheppen en kwaliteit toevoegen blijft dan ook de 
belangrijkste opdracht voor ruimtelijke vormgevers in de 
komende jaren. Amsterdam kan in dat opzicht veel van 
buitenlandse voorbeelden leren. Aluvihare laat aan het einde 
van zijn lezing inspirerende beelden zien van het MFO park 
in Zürich, een vernieuwend concept met verticaal groen rond 
een stalen kooi, en tijdelijke zit- en ligobjecten in de Weense 
binnenstad.
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Van Rheenen beseft dat ingrijpen in 
de bewegingsvrijheid van toeristen 

gevoelig ligt bij de vrijheidsminnende 
Amsterdammers. Maar hij is ervan 

overtuigd dat de stad zonder scherpe 
keuzen het slachtoffer wordt van zijn 

eigen succes. 
 
 
 
Bewoners centraal 
 
Keuzes maken is ook een van de belangrijkste adviezen die 
CEO Martijn van Rheenen van Momentum Capital, het 
gemeentebestuur in zijn presentatie geeft. Als internationaal 
investeerder van private equity in leisure-projecten én 
bewoner van de Brouwersgracht kent hij als geen ander het 
verschil tussen een levendige stad en een pretpark. In het 
laatste zijn bezoekers uit op een maximale beleving en 
minimale irritatie, terwijl investeerders streven naar langdurig 
rendement en een korte terugverdientijd. In de praktijk leidt 
dat er onder meer toe dat locaties sterk gethematiseerd 
worden en de maximale beleving van bezoekers niets in de 
weg mag staan. Het is dan ook niet vreemd dat er wrijvingen 
en irritaties ontstaan als de belevingswerelden van bewoners 
en bezoekers teveel door elkaar gaan lopen en de stad 
trekjes krijgt van een pretpark.  
 
Van Rheenen ziet het in Amsterdam met 23 miljoen 
verwachte toeristen in 2025 de verkeerde kant op gaan. Het 
is voor het gemeentebestuur daarom de hoogste tijd om in 
haar beleid duidelijker te kiezen voor de belangen van 
bewoners. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet 
deze groep veel meer centraal komen te staan. De stad zou 
ook af moeten van het idee dat bezoekers overal moeten 
kunnen komen. Het zou voor Amsterdam juist beter zijn als 
de toeristen en bewoners niet teveel in elkaars vaarwater 
zitten. Spreiding van bezoekers ziet Van Rheenen ook niet 
als een oplossing voor de groeiende druk op de binnenstad: 
het maakt het aantal bewoners dat overlast ondervindt van 
het toerisme, alleen maar groter met een nog kleiner 
draagvlak voor deze sector als resultaat.   
 
Van Rheenen beseft dat ingrijpen in de bewegingsvrijheid 
van toeristen gevoelig ligt bij de vrijheidsminnende 
Amsterdammers. Maar hij is ervan overtuigd dat de stad 
zonder scherpe keuzen het slachtoffer wordt van zijn eigen 
succes. Als schrikbeeld voert hij in zijn lezing Venetië op. 
Daar is met name het cruisetoerisme zo uit de hand gelopen 
dat hotelgasten steeds vaker wegblijven en accommodaties 
failliet gaan. Voor hun dagelijkse voorzieningen moeten de 
overgebleven bewoners naar het vasteland, omdat alle 
winkels in de stad zich op bezoekers zijn gaan richten. Van 
de twintig bioscopen die de stad ooit telde, zijn er nog maar 
twee in bedrijf.  
 

'Integreer gebouw en openbare ruimte'  
 
De duidelijke stellingname van Van Rheenen roept in de 
afsluitende discussie veel reacties op. Zo is de zaal verdeeld 
over zijn opvatting dat spreiding het verkeerde antwoord is 
op het groeiende toerisme. Evert Verhagen, destijds nauw 
betrokken bij de herontwikkeling van de Westergasfabriek, 
haalt nog een keer het succes aan van deze locatie als 
alternatief voor de volle binnenstad. Anderen wijzen juist op 
de groeiende overlast voor omwonenden van evenementen 
in het populaire park. Gemeenten blijken het ook lastig te 
vinden om bewoners in overlegorganisaties een volwaardige 
rol te geven. Zo vertelt een manager van het cluster 
Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam dat er voor 
het beheer en de programmering van het gebied rondom het 
Centraal Station een vereniging is opgericht. Bewoners zijn 
hierin tot zijn spijt ondervertegenwoordigd.  
 
Het blijkt sowieso niet mee te vallen om in gebieden alle 
neuzen één kant op te krijgen. Ruwan Aluvihare vertelt over 
zijn ervaringen op het Leidseplein waar iedere uitbater zijn 
eigen plan trekt bij de inrichting van zijn terras en het amper 
lukt om een gemeenschappelijke doorloop van een meter 
breed te realiseren. Welke adviezen kunnen de inleiders van 
vanmiddag desondanks aan gebiedsontwikkelaars 
meegeven om aantrekkelijke openbare ruimten te creëren 
waar bewoners en bezoekers zich thuis voelen, vraagt ULI 
Nederland voorzitter Bob van der Zande zich tenslotte af? 
Aluvihare pleit voor een integraal ontwerp van het gebouw en 
de omringende openbare ruimte, waarbij de oude waarden 
van een locatie niet helemaal worden uitgewist. Ebe Treffers 
zou graag zien dat de inrichting van de openbare ruimte niet 
langer als sluitstuk van een gebiedsontwikkeling wordt 
beschouwd, maar als integraal onderdeel van de 
voorbereiding van een project. Martijn van Rheenen sluit af 
met de oproep om de bewoner als de belangrijkste 
aandeelhouder van een locatie serieus te nemen. Huur 
vervolgens de ontwerpers van de best bezochte 
attractieparken in om je te laten adviseren over 
crowdmanagement. Dan kan er misschien een balans tussen 
de twee gebruikersgroepen ontstaan.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herontwikkeling Citroën-Gebouw Noord 
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Meeting Details 
 
Organised by ULI Netherlands on the 8th of July 2016 and 
sponsored by Bouwinvest 
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Over ULI 
 

Het Urban Land Institute is een wereldwijde non-profit organisatie en 
faciliteert kennisuitwisseling in vastgoed en stedelijke ontwikkeling. ULI richt 
zich niet op één specialisme, maar legt op multidisciplinaire wijze verbinding 
tussen professionals werkzaam in de ruimtelijke sector. ULI is opgericht in 
1936 en heeft inmiddels 38.000 leden uit 95 landen wereldwijd. In Europa 
hebben we meer dan 2.800 leden. 
 
Wij stimuleren samenwerking op thema’s door middel van mentorschap, 
dialogen, best practices, rondetafelsessies, internationale uitwisseling, 
netwerkbijeenkomsten en debatten. Dit doen we zowel online als offline en 
samen met onze leden en relaties. 
 

Lid worden… 
 
De nationale councils zijn ULI's landelijke netwerken die lokale evenementen 
en activiteiten organiseren. In Europa zijn er 14 nationale councils die samen 
zorgen voor een verscheidenheid van publieke en private stakeholders in 
zowel de commerciële als residentiële gebieden om oplossingen te vinden en 
de consensus rond landgebruik en ontwikkelingsuitdagingen verder op te 
bouwen. 
 
Wil je lid worden van ULI Nederland en deel uitmaken van ons wereldwijde 
netwerk? Er zijn individuele en corporate lidmaatschappen beschikbaar. Voor 
meer informatie kijk op: 
http://europe.uli.org/support-uli/membership/individual-membership/ 

 
Voor vragen kunt u zich richten tot netherlands@uli.org 

 

 

 

 
Urban Land Institute. 

50 Liverpool Street 

London EC2M 7PY United Kingdom 

 
Tel:       +44 (0)20 7487 9570 

Fax:      +44 (0)20 7486 8652 

Email:    ulieurope@uli.org 

Web:      www.europe.uli.org  | www.uli.org

 

 
 

http://europe.uli.org/support-uli/membership/individual-membership/
mailto:ulieurope@uli.org
http://www.europe.uli.org/
http://www.uli.org/

