
Een stad die ontstaat door verbeelding
Never Neverland
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Young Innovators 2016

Dit project is onderdeel van het Young Innovators programma.
Young Innovators is een programma waarbij het College van 
Rijksadviseurs jonge talentvolle vakgenoten koppelt aan ruimtelijk-
maatschappelijk urgente opgaven uit de agenda van het CRa. De Young 
Innovators werden, als elk jaar, geselecteerd uit de Archiprix. De drie 
ontwerpers zijn in april van start gegaan en zullen tot het najaar onder 
begeleiding van de Rijksadviseurs werken aan onderstaande opgaven.

Dit project is in nauwe samenwerking met Steven Broekhof en Immanuel 
Fäustle tot stand gekomen. Dank gaat uit naar Margo van den Eijnde, 
Robbert van der Horst en Angela Sondervan.

Expert talks en begeleiding:
Merten Nefs, Stichting Deltametropool
Errik Buursink, DRO atelier Ringzone
Laurens Schrijnen, Rijkswaterstaat
Pieter Schrijnen, assistant professor TU Delft

Daan Zandbelt, Rijksadviseur Leefomgeving
Rients Dijkstra, MAXWAN (voormalig) Rijksadviseur Stad & Infra



Samenvatting

Amsterdam groeit. Er is een snel stijgende vraag naar nieuwe woningen. Meer 
woningen betekent ook meer auto’s en een grotere druk op het leefklimaat van de 
stad. Waar in Amsterdam is er nog ruimte om te groeien?

Ringwegen verstoren in veel gevallen de verbinding tussen stadsdelen en hebben 
door hun geluidscontour en negatieve beïnvloeding van milieukwaliteit en 
gezondheid en veelal een waarde-verminderend effect op de aangrenzende gronden. 
Dit terwijl de ruimte rondom de ring veel ruimte biedt voor stedelijke ontwikkeling.

Het ruimtereservoir
Wat kan er veranderen in het stedelijk weefsel bij een veranderend 
mobiliteitssysteem? Waar zit de winst, zowel in ruimtelijke, sociale, ecologische als 
economische zin, die ten goede kan komen aan de stad rondom en nabij de ringweg? 
Ruimtewinst kan ontstaan door de aanname dat er in de toekomst dichter op elkaar 
gereden kan worden, en auto’s minder geluid en vervuiling zullen produceren. 
Hierdoor verdwijnen de hinderzones en verandert de ruimtelijke relatie van de ring 
met de stad. Deze ontstane nieuwe stedelijke ruimte is het ruimtereservoir.

Never Neverland is een onderzoek naar een nieuwe leefomgeving waarin de stad 
binnen en buiten de ring van Amsterdam aaneen gehecht wordt. Het biedt een 
nieuwe zienswijze voor de Ring en laat zien wat de meerwaarde kan zijn als stad 
en infra goed op elkaar worden afgestemd. Never Neverland is een verbeelding van 
de ringzone die onverwacht is en het bestaande dogma van de stad binnen en buiten 
de ring bevraagd. Een stad die inspeelt op de mogelijke veranderingen van morgen 
zonder deze te limiteren tot één mogelijke visie: A city pushed from the ground by 
imagination which can only been found when looked for: Never Neverland. Oftewel: 
een stad die ontstaat door verbeelding. Bron: Peter Pan

Never Neverland is een verkenning naar hoe die transformatie van de ring kan leiden 
tot integrale kwaliteitsverbetering van de stad. Doordat kapitaal niet meer ingezet 
hoeft te worden voor verbreding van wegen kan Rijkswaterstaat dit budget anders 
inzetten, en een breder maatschappelijk doel dienen. De ringzone kan uiteindelijk 
transformeren van achterkant naar voorkant van de stad.

Dit is Never Neverland; het 
ruimtereservoir van Amsterdam
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Ontwikkeling Ring Amsterdam
De infrastructuur groeit mee met de stad

Met zijn 32 kilometer lengte is de Ringweg A10 het langste bouwwerk 
van de stad. De bouw ervan nam een kleine dertig jaar in beslag. 
Het eerste stuk van de Ring, dat behalve de Coentunnel ook het 
Coentunneltracé tussen de tunnel en het Bos en Lommerplein omvatte, 
werd geopend in 1966. Vervolgens werden achtereenvolgens de verdere 
Ring West en de delen Zuid, Oost en Noord in gebruik genomen. In 1990 
werd het sluitstuk, de Zeeburgertunnel, voor het verkeer geopend en 
daarmee was de Ringweg rond. (ARCAM/Dave Wendt)

De vraag is nu, what’s next? Hoe veranderd de Ring mee met een 
veranderende stad en een groeiende vraag naar woningen.

bron: beeldbank Rijkswaterstaat

bron: stadsarchief Amsterdam



De Ring A10
Beleving van de bewoner, passant en reiziger

bewoner

passant

reiziger

De Ring wordt vanuit veel oogpunten bekeken en beleefd. Als bewoner 
bekijk je tijdens het ontbijt de dagelijkse file, als passant fiets je 
er onderdoor om naar school te gaan en als reiziger kijk je naar de 
verkeersborden om de juiste afslag te nemen.

Door toenemende verkeersdruk wordt de drukte op de ringweg groter. 
Niet alle onderdoorgangen voor de passant zijn even prettig of goed 
bereikbaar. Een bewoner nabij de Ring houdt de ramen gesloten voor het 
geluid van het verkeer. 

Is het mogelijk om in de toekomst de Ring als minder negatief element 
in de stedelijke leefomgeving te beschouwen of zelfs als positieve 
vestigingsvoorwaarde voor zowel bewoner, passant als reiziger.



Functionaliteit Ring
Verkeerskundig en ruimtelijk: zowel voordelen als nadelen

verbinden

overlast

ontsluiten

scheiden

De Ring en haar ligging in de stad heeft meerdere functies en effecten. 
Naast een lokale ontsluiting en regionale verbinding vormt de Ring voor 
de stedelijke leefomgeving voornamelijk een barrière. Ook veroorzaakt 
het verkeer op de Ring overlast door uitstoot van geluid en stof. 

Kunnen we oplossingen bedenken waardoor de Ring kan blijven bestaan 
en door ontwikkelingen in de mobiliteit efficienter kan worden gebruikt 
en tegelijkertijd een volledig en gewenst onderdeel van de stad is.



Ruimtevraag in de stad
Meer woningen betekend meer auto’s

Amsterdam groeit. Er is een snel stijgende vraag naar nieuwe woningen. 
Meer woningen betekent ook meer auto’s en een grotere druk op het 
leefklimaat van de stad. Waar in Amsterdam is er nog ruimte om te 
groeien? Welke elementen van stedelijke ontwikkeling kunnen worden 
gekoppeld? En welke stukken stad zijn hiervoor geschikt?
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Eigendom vs. belang: 
2 partijen, 1 projectgebied: verschillende beleving en gebruik

BIJ JUISTE BALANS TUSSEN INFRASTRUCTUUR EN LEEFOMGEVING:

emissie ruimtebeslag infra leefkwaliteit ruimtebeslag stad vestigingsklimaat

AMBITIE STAD
 · + 70.000 woningen
 · kwalitatief 

en intensief 
ruimtegebruik 

 · inkomsten

AMBITIE 
RIJKSWATERSTAAT
 · doorstroom verkeer
 · veilige, bereikbare en 

leefbare omgeving



Veranderende mobiliteit op bestaande infrastructuur
Expert talks en uitgangspunten

Verkeer gaat minder ruimte innemen door 
communicerend vermogen en 
platooning: auto’s dichterop elkaar

1

2

3

vandaag

Uitstoot verkeer

Transitieperiode: de veranderingen van stad en mobiliteit gaan geleidelijk en zijn grotend-
eels onvoorspelbaar

overmorgenmorgen

Esther Reith en Errik Buursink
Gemeente Amsterdam
atelier Ringzone

Stichting Deltametropool
Merten Nefs

Pieter Schrijnen
assistant professor TU Delft

Laurens Schrijnen
Rijkswaterstaat
adviseur Smart Mobility

Kingson Wu
Rijkswaterstaat 

Daan Zandbelt
Rijksadviseur Leefomgeving

Rients Dijkstra
MAXWAN 
(voormalig) Rijksadviseur
Stad & Infra

Dit project is tot stand gekomen op basis van gesprekken met 
verschillende experts. Uit deze gesprekken zijn denkrichtingen gekomen 
en uitgangspunten voor ruimtelijke concepten geformuleerd.

Belangrijkste denkrichting is het integraal bekijken van stad en 
infrastructuur geweest. Onderstaand de uitgangspunten van het project.
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De achterkant van de stad
Balans leefomgeving en infrastructuur

De Ring doorsnijdt veel verschillende soorten landschap en stukken 
stad. De Ring is voornamelijk ingeklemd door geluidsschermen en/of 
bomenrijen waardoor de omgeving niet zichtbaar is. Ook zijn de stukken 
stad of landschap langs de Ring vaak monofunctioneel of met de rug naar 
de Ring toegekeerd.

Aaneenhechten van de ringzones is voor veel aspecten belangrijk: o.a.
waardestijging van bestaand vastgoed, parkontwikkeling, buurtvorming 
en versterken van het vestigingsklimaat voor de stad als geheel. 

De winst zit in het maken van verbindingen, het versterken van 
de diversiteit, het verdichten of juist open houden en het integraal 
ontwerpen van weerszijde stukken stad tegelijkertijd met de 
noodzakelijke, en door veranderende mobiliteit mogelijke, transformatie 
van de infrastructuur. 



de ring als 
ruimtereservoir



functies niet wonen

hemelhelderheid

fiscaal inkomen foto’s toeristen geluid

natuurwaarden

beheerd groen biotopen scheggen stadsparken

hoofdgroenstructuur leegstand

WOZ waarde verkoopprijzen woningbouwplannen

Inventarisatie Ringzone

Om de systemen en waardes rondom de Ring in beeld te brengen is er 
een inventarisatie en kwalificatie van deze zone gemaakt. Verschillende 
parameters van bestaand kaartmateriaal is uitgesneden om de focus op de 
Ringzone te leggen.

Hierbij is o.a. duidelijk geworden dat Noord een enorme kwaliteit bezit 
in natuur maar dat dit niet of moeilijk toegankelijk is.
In West zijn de verkoopprijzen in de Ringzone (in vergelijking met de 
rest van Amsterdam) erg laag en ook de architectonische waardering is 
laag. In Oost (maar ook in West) zijn veel nieuwe woningbouwplannen 
in de Ringzone, dit heeft weer een direct gevolg op de verkeersdruk van 
dat stuk Ring.

bron: Gemeente Amsterdam, http://maps.amsterdam.nl

waardering 
architectonische kwaliteit



Waardekaart 
parameters
stadsparken
hoofdgroenstructuur
ecologische zones
scheggen
hemelhelderheid
natuurwaardes ↑
waardering architectuur ↑
WOZ waarde ↑

- + Noodzaak 
parameters
leegstand
monofunctioneel programma
fiscaal inkomen ↓
WOZ waarde ↓
samenkomst ring/OV/water

Gezondheid
parameters
fijnstof
geluidsoverlast

Waardebepaling van Amsterdam
Waardekaart

Door de verschillende parameters op elkaar te stapelen is er een 
waardekaart van Amsterdam ontstaan. Waardes voor natuur wegen hierin 
even zwaar als economische waardes. Dit onderzoek neemt als aanname 
dat de donkere plekken op de kaart de meest waardevolle plekken zijn 
van Amsterdam en daarom gekoesterd en versterkt moeten worden. 

De kaarten Noodzaak en Gezondheid laten ruimte zien waar kansen zijn 
voor het toevoegen van nieuw programma, kansen voor versterken van 
de economische dynamiek en waar aandacht nodig is voor gezondheid.

openmaken naar het polderlandschap
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de etalage van Amsterdam



Het ruimtereservoir
ruimte voor verdichten van de stad + open ruimte

ruimtereservoir Amsterdam 

1.407 ha
aantal nieuwe woningen bij gemiddelde 

dichtheid 80 woningen/ha

100.000 ++

De ruimte rondom de ring biedt veel ruimte voor stedelijke ontwikkeling.
Ruimtewinst kan ontstaan door de aanname dat er in de toekomst dichter 
op elkaar gereden kan worden, en auto’s minder geluid en vervuiling 
zullen produceren. Hierdoor verdwijnen de hinderzones en verandert 
de ruimtelijke relatie van de ring met de stad. Deze ontstane nieuwe 
stedelijke ruimte is het ruimtereservoir. 

De open ruimte rond de Ring van Amsterdam heeft een oppervlak van 
1.407 ha. (zwarte vlakken) Als dit gebied met de gemiddelde dichtheid 
van Amsterdam zou worden volgebouwd dan is er plaats voor 112.560 
woningen. Dit gebied bestaat uit open ruimte direct langs de ring. De 
waardekaart laat zien dat de ruimte aan de noordzijde van de Ring 
waardevol is, net als aan de zuidzijde bij het Amsterdamse bos en de 
Amstelscheg. 

Het fysieke ruimtereservoir van de Ring is veel groter. De donker 
gekleurde zone op de kaart geeft dit weer. Deze zone is gevormd door 
wijken te kleuren die aan weerszijde van de Ring liggen en waar kansen 
voor verbinding liggen. In deze zone heeft de Ring in de huidige status 
de grootste impact en/of is er een vraag voor herstructurering. Dit is het 
ruimtereservoir van Amsterdam.



De ringzone grenst aan verschillende gebieden met eigen 
karakteristieken, beperkingen en kansen. Het uitgangspunt is om deze 
ruimtelijke diversiteit rondom de ring te accentueren en te versterken. 
Dwarsverbindingen worden hierdoor versterkt en de ring doet daarbij 
dienst als etalage die de veelkleurigheid van Amsterdam en omgeving 
etaleert. Dit is het reservoir van ruimte waarin Amsterdam kan 
verdichten.

Het ruimtereservoir
Verschillende identiteiten



golfparadijs

golfparadijs

volkstuinen

volkstuinen

‘artlantis’
‘drijvend 
wonen’

‘sciencepark’

vrije kavels
‘hip en rijk 

A’dam’

tuinstad
‘de weeren’

tuinstad
FAR-north

tuinstad
‘Buiksloot’

volkstuin
+ sportflats

‘molenwijk’

plukje bedrijven

industrie
(’nieuw-borneo i.o.)

industrie

industrie

bedrijventerrein

teleport
kantoren

kleine industrie
bedrijventerrein

volkstuin

‘oud sloterdijk’

AMSTERDAMSE
SCHOOL

‘parkwonen’

‘nieuwe enclave’

‘nieuwe enclave’

volkstuin

kantoren Lelylaan

kantoren 

‘villa’s aan het 
water’

sport / olympisch

ZUIDAS
‘suitcity’

kantoren

begraafplaats

begraafplaats

drijvend wonen
kleine industrie (media+reclame)

WESTELIJKE
TUINSTEDEN

VAN EESTEREN
MUSEUM

haven-industrie
‘recycle-
/import-/

exportcity’
(circular harbour)

verborgen
‘noorderIJ-plas’

sport
+ recreatie

VINEX
i.o.

VINEX

geheim waterzuiveringsberdrijf

Landsmeer

‘baanakkerspark’

‘beatrixpark’

congressen

tuinstad

‘amstelpark’

‘m.l.k.-park’

lintdorpen

De POLDER

De POLDER

nieuw
A’dam?>

AMSTERDAMSE 
BOS

De POLDER

VINEX

VINEX

VINEX

VINEX

Diemendorp

Duivendorp

BOX-city
opslag

Amstel
‘businesspark’

Diemenflats

Johan
Cruijff

volkstuin
+ sport

Kwantificatie ruimtereservoir
De Ring als infrastructureel kabinet

achterkanten

onderdoorgangen

geluidsschermen

bomenrijen

mindmap

OV stations

De barrièrewerking van de Ring wordt versterkt doordat de ring 
voornamelijk is ingepakt met geluidsschermen of bomen. Bebouwing 
in de ringzone uit alle tijden staat voornamelijk met de rug naar de 
ring. Hierdoor is op het maaiveld een een zone ontstaan die bestaat uit 
achterkanten en als reiziger op de Ring zie je niets van de stad. Dit heeft 
effect op de manier waarop je de stad beleeft en waardeert. Ook heeft dit 
een direct gevolg voor de waarde, kwaliteit en gezondheid van de stad.



3 locaties 
verbeeld



Overmorgen
 · ring is onderdeel van de stad
 · stad is nu binnen/buiten/onder/boven ring
 · capaciteit infra verdubbeld
 · intenstief ruimtegebruik
 · dwarsverbinding is sterk
 · sterk vestigingsklimaatovermorgen

Morgen
 · uitstoot wordt minder
 · verkeer dichter bij elkaar, meer rijbanen op hetzelfde asfalt
 · bebouwing dichter langs de ring
 · ring minder ingepakt
 · dwarsverbinding wordt beter
 · waardestijging vastgoed

morgen

Vandaag
 · verkeer met uitstoot van geluid en stof
 · stad is met de rug naar de ring gekeerd
 · volledig ingepakte ring
 · ring is barriere voor dwarsverbinding
 · buurten direct aan de ring hebben een slecht imago

vandaag

Winst in ruimte
Concept

Wat kan er veranderen in het stedelijk weefsel bij een veranderend 
mobiliteitssysteem? Welke negatieve elementen van verkeer kun je 
wegnemen en welke positieve effecten kun je creëren? Waar zit de winst, 
zowel in ruimtelijke, sociale, ecologische als economische zin, die ten 
goede kan komen aan de stad rondom en nabij de ringweg?



3 locaties verbeeld

Op drie locaties binnen het ruimtereservoir is een uitwerking 
gemaakt. (West, Oost en Noord) Deze verbeelding geeft inzicht in de 
mogelijkheden voor transformatie, het kwantificeert de interventies en 
geeft de ruimtelijke kwaliteit weer. 

West Oost

Noord

 · gedeeltelijk openmaken dijklichaam 
Ring

 · herstructurering tuinstad
 · open polderlandschap
 · voedselproductie
 · wonen aan de polder, directe 

verbinding
 · recreatieve routes versterkt

 · Ring blijft gelijk, extra afslagen
 · de ring als monument
 · inlijsten water, stad en 

infrastructuur
 · verkeersafwikkeling en parkeren 

buiten de stad
 · verdichten 

 · halfopen overkluizingmodel 
Ring 

 · identiteit Nieuw West
 · landschap is verbinding
 · herstructurering na-oorlogse 

woningbouw
 · energie & water opgave

Gebruikte referenties: (vlnr)

 · 6th district Budapest - 238 woningen/ha
 · Parc de Billancourt, de Portzamparc, Parijs
 · Marina Towers, Chicago (niet ingezet als woningbouw)

 · Massena, de Portzamparc, Parijs - 750 woningen
 · wijk in Tokyo - 84 woningen/ha
 · Upper East Side NYC - 97 woningen/ha
 · Woontoren Kop van Zuid, Siza - 166 woningen 
 · Unite d’Habitation, Le Corbusier, Marseille  - 337 woningen



West vandaag

West overmorgen

Locatie West

Het landschap is vestigingsvoorwaarde geworden in West. Focus bij 
dit concept ligt op een sterke dwarsverbinding waarbij de aanstaande 
herstructuering van de naoorlogse woningbouw van Nieuw West en groot 
onderhoud van Ring West kan worden gecombineerd.

Door het vergroten van het parklandschap en het verdichten van de 
leefomgeving ontstaat er een kwalitatief sterke leefomgeving met een 
eigen identiteit binnen Amsterdam. Bestaand vastgoed stijgt in waarde en 
de parallelstructuur van spoor en Ring zorgt ervoor dat de economische 
dynamiek kan worden benut.

Dit model biedt ruimte voor ca. 5.000 woningen.

 · toevoegen kleine schaal
 · verdichten bestaande bouw
 · mogelijkheden voor koppeling ecologie 

en wateropvang
 · eigen identiteit West

 · routes bovenlangs door het park en 
onderlangs door bestaande tunnels

 · vergroten bereikbaarheid
 · aanbrengen hierarchie



bewoner

passant

reiziger

Locatie West
Overmorgen



Noord vandaag

Noord overmorgen

Locatie Noord

In Noord wordt het landschap onder de ring doorgetrokken. De nieuwe 
bebouwing ligt binnen de ringzone maar wel in de polder.

Door het vergroten van de polder en het verdichten van de leefomgeving 
ontstaat er een kwalitatief sterke leefomgeving met een eigen identiteit 
binnen Amsterdam. De nieuwe woonblokken hebben een hoge dichtheid. 
Aan de ring hogere blokken met uitzicht over de polder. Achter de dijk 
is intensieve laagbouw gemaakt. Door grotere openingen onder de Ring 
is de polder meer zichtbaar en beter bereikbaar. De volkstuingebieden 
worden semi-private tuinen en worden opgenomen in het landschap, 
recreatieve routes gaan hier doorheen. De polder wordt een open 
productie landschap waar ruimte is voor experimentele verticale 
landbouw.z

Dit model biedt ruimte voor ca. 1.200 woningen.

 · toevoegen kleine schaal
 · verdichten bestaande bouw
 · mogelijkheden voor koppeling ecologie 

en wateropvang
 · eigen identiteit West

 · routes bovenlangs door het park en 
onderlangs door bestaande tunnels

 · vergroten bereikbaarheid
 · aanbrengen hierarchie



bewoner

passant

reiziger

Locatie Noord
Overmorgen



Oost vandaag

Oost overmorgen

Locatie Oost

Aan de oostzijde wordt de ontsluiting van Zeeburgereiland en IJburg 
ingezet als drager van het landschap en wordt het karateristieke 
waterlandschap aan de ring ingelijst. Een icoon voor de Ring. Daarnaast 
kan deze interventie bijdragen aan de afwikkeling van verkeer.

Dit model biedt ruimte voor ca. 2.000 woningen.

 · groot gebaar aan de Ring
 · unieke woningen op het water
 · verbinding Zeeburgereiland

 · verkeer door en op het gebouw
 · vergroten bereikbaarheid
 · P&R locatie icm sneltram



bewoner

passant

reiziger

Locatie Oost
Overmorgen



Never Neverland
... and if not

Dit project biedt aandacht en bewustwording voor de rijkdom en 
mogelijkheden die de Ring kan bieden voor Amsterdam. De bestaande 
stad profiteert bij een integraal ontwerp van infrastructuur en stedelijke 
leefomgeving.

Belangrijkste vraag tijdens dit onderzoek is geweest: wat is de winst? 
De winst zit in de diversiteit van stad en landschap rondom de ring 
van Amsterdam. Deze diversiteit moet gevierd, verbonden en versterkt 
worden. Door drie plekken te bekijken en specifieke concepten te 
ontwerpen zijn er nieuwe Amsterdamse woonbuurten ontstaan. 
De toegevoegde waarde is een stedelijke leefomgeving, sterke lokale 
verbindingen, goede bereikbaarheid en internationaal vestigingsklimaat 
voor bewoner, passant en reiziger. 

De veranderende mobiliteit speelt een belangrijke rol in het mogelijk 
maken van een nieuwe leefomgeving rondom de Ring. Hierdoor wordt 
het mogelijk om deze zone op een andere manier te gebruiken en te 
beleven. Door woningen te bouwen op plekken waar al infrastructuur 
ligt kan het landschap rondom de stad open blijven, hoeft er niet meer 
infrastructuur aangelegd te worden en hoeven er geen grote nieuwe 
uitleggebieden worden gemaakt ver buiten de stad.

Het ruimtereservoir van Amsterdam als een nieuwe leefomgeving 
die inspeelt op de mogelijke veranderingen van morgen zonder deze 
te limiteren tot één mogelijke visie: A city pushed from the ground 
by imagination which can only been found when looked for: Never 
Neverland. Oftewel: een stad die ontstaat door verbeelding.
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