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VOORWOORD
Voor u ligt een bijzondere publicatie. De ‘ORAM-glossy’ ter ere van ons
100-jarig bestaan. Naar analogie van de ‘Linda’ en de ‘Maarten’ leek de
‘Paul’ me wel een mooie titel, maar uiteindelijk is het toch ‘de Blauwdruk
voor de Derde Gouden van Amsterdam’ geworden. Ik moet bekennen;
die vlag dekt inderdaad beter de lading.
Deze publicatie kwam niet zonder slag of stoot tot stand. We zagen
de 100e verjaardag van onze ondernemersorganisatie natuurlijk al
langere tijd naderen. En al langere tijd dachten we dus na over een
passende wijze om hieraan vorm en inhoud te geven. Een boek over
onze veelzijdige historie? Een standbeeld voor de stad? Of gewoon een
goed feest? Geen van de ideeën was goed genoeg.
Hieraan kwam bijna twee jaar geleden een eind tijdens ons
Najaarsforum 2015. Hoogleraar Zef Hemel hield een vlammend betoog
over de toekomst van Amsterdam. Zijn stelling: Amsterdam bevindt zich
in haar derde Gouden Eeuw. Treffend illustreerde hij hoe ondernemers
een cruciale rol speelden in de twee vorige gouden eeuwen. Maar
welke rol speelt Ondernemend Amsterdam in de derde? Deze vraag
hebben we centraal gesteld tijdens de viering van ons 100-jarig bestaan.
Gedurende het hele jaar hebben we samen met leden en relaties
gezocht naar het antwoord. Een ontdekkingsreis naar de toekomst van
Amsterdam. Ziehier het resultaat.
Gedurende onze gezamenlijke zoektocht zijn me een aantal zaken
opgevallen. Zoals de geweldige betrokkenheid en creativiteit van onze
leden. De enorme hoeveelheid ideeën die er zijn om onze stad en regio
een nog betere plek te maken. Ideeën die nadrukkelijk breder gaan
dan alleen het ondernemersklimaat. Amsterdamse ondernemers willen
dat onze stad inclusief, tolerant en creatief blijft. Een gezonde stad
waar iedereen zich optimaal kan ontplooien. Wat me ook opviel was
de bereidwilligheid en zelfs passie om daar concreet mee aan de slag
te gaan. Ons eeuwfeest op 29 september is voor ons dan ook geen
afsluiting van een ontdekkingsreis, maar het begin van de toekomst.
Een toekomst waarin we het potentieel van ondernemend Amsterdam
om de stad nog beter te maken, maximaal gaan benutten. ORAM is
écht 100 jaar jong! U gaat nog veel van ons horen.
Ik wens u veel leesplezier, verwondering en inspiratie.
Paul Wevers
voorzitter ORAM – Ondernemend Amsterdam
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Onbegrensd
Amsterdam

‘Binnen de metropoolregio is mobiliteit
een enorm belangrijk
thema. De regio
heeft daarin een
meer urgente opgave
dan de rest van
Nederland. Het
gaat hier niet om de
vraag of je wel een
bepaalde ontwikkeling zou moeten
doorvoeren, maar of
je daar op tijd mee
bent. De komende
30 jaar zal optimalisatie binnen de
domeinen van ieder
vervoerssysteem
echter niet meer
voldoende zijn.
Partijen moeten veel
meer met elkaar
samenwerken om
oplossingen te
vinden. Het moet nu
veel meer gaan over
het uitdenken van
nieuwe samenwerkingsvormen en
vervoersconcepten.’
Heike Luiten (NS)

Hoe ziet het Amsterdam van de toekomst eruit? Een aantal wapenfeiten:
Amsterdam groeit naar 1,5 miljoen inwoners, de metropool naar 3,5 miljoen.
De (nu nog prominente) rol van de auto in de binnenstad zal binnen 10 jaar
drastisch veranderen. De ring A10 wordt deels afgewaardeerd. Hierdoor ontstaat ruimte voor vergroening, maar ook voor intensieve stedelijke ontwikkeling
rondom de OV-locaties aan de ring (Nieuw West, Zuid, Zuidoost en Noord).
Bijkomend voordeel is dat de barrière en daardoor de kloof tussen stadsdelen
en inwoners zal worden geslecht.
Stedelijke verdichting is een eerste opgave.
Deze vindt ook plaats in Zaandam en Almere.
De stedelijke kernen groeien verder naar
elkaar toe. Er komt ruimte voor onconventionele woon- en werkmilieus in bijvoorbeeld
Waterland en in het Markermeer. Het Gooi en
Kennemerland worden nadrukkelijker bij de
ruimtelijke ontwikkeling van de regio betrokken. In de Metropoolregio worden overal
nieuwe parken en watergebieden aangelegd
om de unieke relatie tussen stad, water en
land te versterken. De Metropool zal door de
kwaliteit van de landschappelijke ondergrond
- zoals de stelling van Amsterdam - als een
groot stadslandschap functioneren. Harde
grenzen tussen stad en land zullen verdwijnen, de gemeentegrenzen vervagen, evenals
het duidelijke onderscheid tussen woon- en
werkgebieden. In het oostelijk deel van de
getransformeerde haven zullen woningen
worden geïntegreerd. In Zuid wordt de as
Zuidoost, Zuidas, Rieker Business Park en
Schiphol tot een hoogwaardig internationaal
woon- en werkmilieu doorontwikkeld.

Infrastructuur en mobiliteit
Laten we voorop stellen dat er in het Amsterdam van de toekomst op tal van manieren
verbindingen worden gelegd: we behouden
en continueren de cultuurhistorische waarde
van de binnenstad, we borduren voort op de
eeuwenoude relatie met het landschap, we
slechten kloven tussen inwoners onderling en
bevorderen de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

We versterken netwerken en clusters rondom
data, ICT en kennis. We stimuleren de transitie naar een circulaire economie, die zonder
onderlinge verbindingen überhaupt niet kan
functioneren. Én we implementeren nieuwe
en meer vervlochten vervoerssystemen om
de mobiliteit binnen de regio, maar vooral
ook met daarbuiten drastisch te verbeteren.
Het verbeteren van de infrastructuur is
een absolute randvoorwaarde om Amsterdam
en de regio toegankelijk en inclusief te houden. We willen een veel uitgebreider trein- en
metrosysteem met hogere frequentie, maar
ook een netwerk van snelle fietsverbindingen voor de lange afstanden. De Noord/
Zuidlijn wordt in het noorden doorgetrokken
naar Purmerend en Hoorn, en in het zuiden
naar Schiphol en Leiden. De Oost/Westlijn
verbindt Lelystad vervolgens met Almere,
IJburg, het centrum, Nieuw-West en Schiphol.

Toegepaste methodiek
De Blauwdruk voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam
is gevoed door een groot aantal decision makers en ondernemers uit Amsterdam en regio. Zij kwamen in 2017 bijeen
op diverse door ORAM georganiseerde bijeenkomsten. De
Amsterdamse topbedrijven in de Coalitie voor de Derde Gouden Eeuw en studenten van de UvA troffen elkaar driemaal
om te discussiëren over de thema’s ‘fysieke stad’, ‘arbeid’
en ‘talent’. Daarnaast werd de wetenschap betrokken in de
planvorming aan de hand van twee openbare Gouden Eeuw
colleges en een besloten ronde tafel sessie. Als sluitstuk
hield ORAM een enquête onder 1.400 leden en partners.

RGBG-workshop
Hoogtepunt op weg naar de realisatie van de blauwdruk was
de RGBG-workshop in het Olympisch Stadion medio 2017.

Amsterdam overstijgend
Woningbouw, bereikbaarheid, digitalisering,
talentontwikkeling en een circulaire economie. Amsterdam kan binnen zijn gemeentegrenzen op geen enkel terrein de toekomst
aan. De oplossingen overstijgen zonder
uitzondering de gemeentelijke maat en toch
wordt op dit moment de ontwikkeling van
Amsterdam nog in hoge mate ‘gemeentelijk’
gestuurd. Dat staat de ontwikkeling van de
regio in de weg, maar ook het succes van
investeringen en de maatschappelijke output
daarvan.

Op deze locatie deelden veertig invloedrijke ondernemers
en beleidsmakers uit Amsterdam en regio hun visie op de
toekomst van de stad. Hierbij hanteerde men de wereldwijd
beproefde tekenmethode van stedenbouwkundig ingenieur
Peter de Bois MSc (TU Delft). Koppels van twee personen tekenden in deze workshop virtueel Amsterdam. Dit leverde 40
individuele kaartbeelden in vier lagen op; bebouwing (rood),
groen (groen) en water (blauw) en infrastructuur (grijs). Deze
lagen zijn samengebracht in vier RGBG-scenario’s, van ieder
80 scenariolagen met in totaal meer dan 3000 getekende
ruimtelijke programma-elementen. De getoonde beelden
zijn een bescheiden afspiegeling van de enorme hoeveelheid
waardevol materiaal die de RGBG-workshop heeft opgeleverd. De totale opbrengst is verwerkt in een uitgebreid door
Peter de Bois samengesteld rapport. Dit verslag is opvraagbaar bij ORAM.

5

ORAM BLAUWDRUK

HAVE

N CITY

HAARLEM

AI

RP

OR

C
=
C

TC

SCIENCE
CLUSTER

IT

BRAIN PORT

EDU

Y

SCIENCE CLUSTER

SPORTAS

SPORT

ROTTERDAM
DEN HAAG

De combinatie van de vier
groepsscenario’s toont de
programma’s voor verdichting,
hoogbouw en uitbreiding. Door
de ‘hits’ op diverse locatie
ontstaat duidelijkheid over
samenhang in belang en perspectieven. Het beeld maakt
duidelijk welke dilemma’s er
ontstaan als 100.000 woningen moeten worden geplaatst
in een sterk verdicht stedelijke
gebied.
De toekomstscenario’s zijn
gesplitst in innovatieprogramma’s en snelfiets-, auto-, en
railsystemen. Op de kaarten
zijn knooppunten voor de
doorkoppeling van diverse
soorten mobiliteit van personen en goederen aangegeven.

UTRECHT
EINDHOVEN

De volgende personen participeerden
in de RGBG-workshop
Aad Kalkman, Mijksenaar wayfinding experts
Alexander van Ofwegen, Nuon
André Gaastra, Gaastra Advocaten
Annemarie Manger, Tata Steel IJmuiden B.V.
Arjo de Vries, Siemens Nederland N.V.
Bastiaan Geurts, Stern Groep
Cor Gerritsen, Icova BV
Dave van der Pol, Badawihouse/The startup orgy
Egon de Haas, PwC
Ellen Swinkels, GVB
Esther Agricola, Gemeente Amsterdam
Floris Geeris, Bin2Barrel
Frans Rodenburg, Eendenkooi
Frederik Laumans, Noord Europees Wijnopslagbedrijf
Gijs Scholten, ING
Graham Wastell, Silver Star Agencies
Hans Wierbosch, Lanxess
Heike Luiten, NS Groep
Hugo Bellaart, Vodafone-Ziggo
Ilse van den Breemer, Eneco
Jan de Rooij, Deloitte
Jan Henk Tigelaar, De Gezonde Stad
Jeanet van Antwerpen, SADC
Josja van der Veer, VU
Leonie van den Beuken, Havenbedrijf Amsterdam NV
Lieke Arts, Arcadis Nederland BV
Luc Beyer, Terres des Hommes Netherlands
Marten van den Bossche, Ecorys Nederland BV
Michael Huijser, Het Scheepvaartmuseum
Nico Zornig, TNO
Nina Tellegen, Economic Board Gemeente Amsterdam
Oscar Kneppers, Rockstart
Paul Jansen, Westas
Peggy Steijn, One Big Acency
Peter Boers, Oiltanking
Peter Dijkstra, Cisco Systems International BV
Peter Simoes, AEB Amsterdam NV
Pi de Bruijn, De Architekten Cie.
Remco Groenhuijzen, Sofitel The Grand Amsterdam
Rob Hansen, Cargill
Rob van Kampen, BAM
Susan Kimkes, Shell
William Stokman, EZ Gemeente Amsterdam
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Toonbeeld van
de transitie naar een
circulaire economie
DE NIEUWE
WERELDHAVEN
De Amsterdamse haven staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen, met
name vanwege de energietransitie en toenemende digitalisering. De mate waarin de haven
erin slaagt om hierop in te spelen is van groot
belang voor de toekomstige concurrentiekracht.
De op- en overslag van fossiele brandstoffen
zal hoe dan ook afnemen en plaats moeten
maken voor nieuwe productievormen en activiteiten rondom duurzame energie. Sommigen
voelen bij al deze veranderingen onzekerheid
en angst, maar ondernemend Amsterdam ziet
vooral kansen. Kansen om de haven te verduurzamen en te innoveren. De haven kan als
een heuse ‘duurzaamheidsdelta’ opnieuw het
paradepaardje worden van Amsterdam: een
toonbeeld van de transitie naar een circulaire
economie. Een haven die volledig is verbonden
én complementair is aan de stad.

De inclusieve stad is een stedelijke gemeenschap waarin
iedereen naar vermogen mee
doet. Zij verbindt en stimuleert innovatie. De inclusieve
stad is circulair en hyper
verbonden.

Bestuurlijke innovatie
In het streven naar meer verbinding zijn
bestuurlijke hervormingen onvermijdelijk.
Alleen op die manier is het mogelijk om echt
ambitieus te kunnen zijn en binnen de regio
vooruit te komen. Stedelijke ontwikkeling
en het realiseren van infrastructuur kosten logischerwijs veel tijd en geld. Veel van
de oplossingen voor de toekomst van onze
regio liggen al enige tijd op de plank, maar
blijven onbenut door gebrek aan bestuurlijke
daadkracht. Kijk om je heen en zie hoe andere steden en regio’s zoals Zürich, Londen,
Parijs, Kopenhagen, maar ook Rotterdam en
Den Haag hun openbaar vervoer organiseren.
Hier is daadwerkelijk sprake van een regionale benadering met een verknoopt systeem

ondersteund door slimme ICT. Bedrijven
staan te springen om iets dergelijks ook in
Metropoolregio te realiseren. Wat houdt ons
daarin tegen? Het ontbreken van een regionale OV-autoriteit? Dan moet die er maar zo
snel mogelijk komen.
Het wordt nu echt tijd voor een gezamenlijke visie en aanpak in samenspraak met het
bedrijfsleven. We moeten toe naar een andere
state of mind; naar een onbegrensd Amsterdam, open source. De deuren moeten open.
Binnen de stad, tussen de regiogemeenten,
richting provincie en Rijk, en veel verder. Een
Derde Gouden Eeuw van Amsterdam krijgt
alleen glans als we erin slagen drempels te
slechten en grenzen te doorbreken.

Duurzaamheid en
industriële groei
Bij het nadenken over concepten voor de toekomst van de haven en de regio, combineren
we duurzaamheid met een vruchtbare basis
voor industriële groei. Een goede energievoorziening en infrastructuur zijn daarvoor
een randvoorwaarde. Er zal daarbij veel meer
interactie ontstaan op het gebied van energie (opwekking en opslag), ICT, grondstoffen,
mensen, de maakindustrie en het klimaat voor
start-ups. Nu al is de Amsterdamse Westas
met de luchthaven, zeehaven, greenport en
dataport een internationaal logistiek knooppunt van ongekende omvang en diversiteit.
Het vormt een uitstekende uitgangspositie
voor het ontwikkelen van nieuwe combinaties
van logistiek en bewerking.

‘Als ik denk aan het
Amsterdam van de
toekomst dan zie ik
een regio waarin het
afval ondergronds
wordt ingezameld
en afgevoerd naar
de haven. Waar deze
wordt verwerkt tot
bruikbare grondstoffen en energie.
Die vervolgens weer
worden teruggegeven
aan de stad en het
achterland. Ik zie een
regio waar inwoners,
bedrijven en industrie
gebruik maken van
duurzame energie.
Windenergie van zee
wordt in de haven
omgezet in waterstof en andere ‘next
generation fuels’.
De haven als circulair
knooppunt én duurzame batterij voor
de Metropoolregio
Amsterdam.’
Eduard de Visser
(Port of Amsterdam)
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Ondernemend
Amsterdam
wil een
inclusieve stad
Amsterdam maakt een ongekende groei door. Een periode met een enorm
florerende stedelijke economie. Het lijken gouden tijden met ongekende mogelijkheden voor tal van partijen, maar hieraan kleven ook gevaren. Want hoe houden
we de stad leefbaar, divers, toegankelijk en inclusief? Hoe voorkomen we de
vaak aangehaalde doemscenario’s van Venetië en San Francisco. Kortom, hoe
zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren van de bloei?
Burgerkoopmannen en grachten

‘Dit gaat over waar
we het in Nederland te weinig over
hebben. Over grote
ambities. Over een
stip op de horizon.
Over dromen. Over
Amsterdam als een
Metropool. Als een
wereldstad. Over tien,
twintig, dertig jaar.
Dan praat je dus over
een miljoenenstad.’
Jort Kelder
(TV-persoonlijkheid, moderator)

Volgens Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van
Amsterdam) is er sinds de heropening van
het Rijksmuseum in 2013 sprake van een
derde Gouden Eeuw van Amsterdam. Hij
trekt daarbij een parallel met de eerste
(1585 – 1672) en tweede Gouden Eeuw (1880
– 1929) en daagt ondernemend Amsterdam
uit om opnieuw de lead te nemen in het
‘opslingeren’ (opstuwen) van de rijzende
voorspoed. Amsterdam is immers nooit een
stad geweest van koningen en paleizen, maar
een metropool met burgerkoopmannen en
grachtenpanden. Ondernemerschap en handelsgeest maken sinds mensenheugenis onderdeel uit van het DNA van de stad. De vraag is
of ondernemend Amsterdam nú een ambitieuze
rol kan vervullen in het opstuwen van de stad
in de derde gouden eeuw. Meer specifiek, welke
bijdrage ondernemers nu en in de toekomst kunnen leveren om Amsterdam uit te laten groeien
tot een nòg betere plek voor wonen en werken.

Inclusieve stad
ORAM grijpt het 100-jarig bestaan aan om
leden en relaties gedurende 2017 gezamenlijk na te laten denken over die vragen. En
wat blijkt? Steeds opnieuw houdt ondernemend Amsterdam een gloedvol pleidooi voor

het creëren van een inclusieve stad; een
– voor alle lagen van de bevolking – toegankelijke, diverse en goed functionerende stad
is namelijk essentieel voor het voortbestaan
en groeipotentieel van hun bedrijf. Hieruit
spreekt overduidelijk een betrokken- en
verantwoordelijkheid als bewoner, bezoeker én als ondernemer die verder reikt dan
economische drijfveren alleen. Bovendien
wordt de wens alom gedeeld om juist samen
met anderen tot oplossingen voor complexe
opgaven te komen, hierin nieuwe verbindingen aan te gaan en buiten de eigen sector of
kaders te denken.

Blauwdruk
ORAM biedt namens ondernemend Amsterdam het stadsbestuur de Blauwdruk voor de
Derde Gouden Eeuw van Amsterdam aan. Dit
is een gezamenlijke visie van ondernemend
Amsterdam die uitdaagt, inspireert maar
ook oproept en aanzet tot concrete actie.
Een visie op het gezamenlijk creëren van een
gezonde leefomgeving met toegang tot goede
gezondheidszorg, stabiliteit en veiligheid, een
evenwichtige woningmarkt, duurzame economische groei, kwaliteit van infrastructuur,
een goed functionerend openbaar bestuur,
goede scholing, kwaliteit van leven en last
but not least, een bloeiend bedrijfsleven.

In de groene stad van de

is inclusief; een voor alle lagen

toekomst zijn wonen, werken

van de bevolking toegankelijke,

en recreëren onbegrensd aan

diverse en goed functionerende

elkaar verbonden. Amsterdam

stad en regio.

Mercator Sapiens
Er bestaat geen derde Gouden Eeuw zonder
een eerste en een tweede. De eerste Gouden
Eeuw ontstond in een milieu van gelijkheid,
inventiviteit, non-conformisme en consensus. In een periode dat Amsterdam als
vrijhaven werd overspoeld door vluchtelingen
uit heel Europa met een ongekende hoeveelheid talent, kennis en handelscontacten. Een
groot deel bestond uit ondernemers die niet
alleen goudgeld verdienden, maar ook hart
hadden voor de stad. Caspar Barlaeus, zelf
als kind gevlucht uit de Zuidelijke Nederlanden, noemde hen de ‘Mercator Sapiens’.
Lees verder op pagina 42.

Lessen voor de toekomst
De voorgaande Gouden Eeuwen laten zich
niet simpelweg dupliceren. Resultaten uit het
verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Toch is het belangrijk te constateren
dat gelijkheid, inventiviteit, non-conformisme
en consensus nog steeds essentiële Amsterdamse kernwaarden zijn. En opnieuw blijkt
de visie van ondernemend Amsterdam op de
toekomst van de stad nadrukkelijk breder
dan alleen ‘geld verdienen’. De ondernemers

maken zich hard voor het behoud en het
verder uitbouwen van de unieke stedelijke
en landschappelijke kracht van Amsterdam.
Amsterdam moet een gezonde, gemengde en
open stad blijven waarin iedereen zich optimaal kan bewegen en ontwikkelen. Een stad
die haar bewoners en gebruikers verbindt en
inspireert. De Mercator Sapiens is springlevend. De ondernemers staan bol van grensverleggende ideeën voor de stad. Vaak gaan
die ideeën verder dan we zouden verwachten.
Wat is ervoor nodig om die ingrijpende voorstellen verder te brengen of te realiseren?
We presenteren hier een aantal voorbeelden
op weg naar een ‘onbegrensd Amsterdam’.

‘Wij als ondernemers
zijn van oorsprong
bouwers. Wij kunnen iets met de big
challenges door
onze daadkracht,
discipline, energie
en innoverend vermogen. Wij kunnen
barrières daadwerkelijk overwinnen
en daarin grenzen
verleggen.’
Oscar Kneppers (Rockstart)
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De groene metropoolregio
Amsterdam geeft door haar
landschappelijke ondergrond,
de historische ‘Stelling van
Amsterdam’ en omliggende
polders structuur en functie
aan haar vorm en metropolitane inhoud. Het stedelijke
gebied faciliteert met een
hybride railsysteem de toegankelijkheid en leefbaarheid
van de MRA.

‘We missen als
Metropoolregio
echt de blik naar
buiten. De toekomst
van Amsterdam
ís de toekomst
van de metropoolregio. We moeten
plannen maken
vanuit de regio
om daadwerkelijk
verder te komen en
die urgentie wordt
nu pas gevoeld.
We denken nog
teveel op postzegelniveau en
niet in een totaal.
Waar liggen de
sterke verbanden?’
Jeanet van Antwerpen
(Schiphol Area Development
Company)

13

ORAM BLAUWDRUK

In Amsterdam geen grenzen
tussen leren, leven, werken
en ondernemen
‘Als onderwijs en
ondernemer beter
op elkaar aansluiten,
dan is er veel meer
mogelijk voor talent
in Amsterdam.
Dat begint door
meer ondernemers
uit te nodigen in de
collegezaal’
Yasemin Demirtas
(Student Geschiedenis aan
de UvA en mededirecteur
van de start-up Interclass NL)

SYMBIOSE VAN TOPTALENT
EN LAAGOPGELEIDE STUDENTEN
Mensen maken de stad. De eerste en
de tweede Gouden Eeuw werden gekenmerkt door grote politieke en sociaalmaatschappelijke veranderingen. In die
tijd slaagde Amsterdam erin om veel
talent aan te trekken en hen actief
onderdeel te laten zijn van het succes.
Iedereen was deelgenoot. Laat dat
opnieuw het streven zijn.
Het Amsterdam van de toekomst is meer nog
dan nu een plek waar toptalent gedijt. Een
plek waar talent, kennis, ondernemerschap
en (durf)kapitaal elkaar moeiteloos weten
te vinden. Een plek waar de grenzen tussen
leren, leven, werken en ondernemen zijn
vervaagd. De huidige generatie studenten
laat zien dat zij deze grondhouding al stevig
hebben omarmd.

Lager opgeleid is potentieel
Het Amsterdam van de toekomst is er echter
niet alleen voor of door het toptalent. De
stad mobiliseert ook het enorme potentieel
van lager opgeleide mensen dat nu nog vaak
onbenut blijft. Het kan niet zo zijn dat grote
groepen jongeren het beroepsonderwijs verlaten zonder eindkwalificatie, terwijl de economie schreeuwt om goede vakmensen. We
willen een einde maken aan deze mismatch
en gaan om die reden aan de slag met nieuwe
vormen van talentontwikkeling. Waarbij het
opnieuw essentieel is om grenzen te doorbreken. Onderwijs en bedrijfsleven ofwel leren
en werken zullen in de toekomst naadloos in

elkaar overlopen. Vernieuwende opleidingstrajecten laten nu al zien dat in deze mengvormen de toekomst ligt.

Blauwdruk omzetten in resultaat
De toekomstvisie van ondernemend Amsterdam op onze stad en regio is het resultaat
van diverse bijeenkomsten, werksessies en
verkenningen met decision makers en talent
uit de Metropoolregio. Ondanks deze diversiteit biedt het resultaat een helder en eenduidig perspectief: Amsterdam moet zijn unieke
kwaliteiten koesteren en verder uitbouwen.
Amsterdam moet een uitdagende, open
stad blijven. Een stad waar ieders talent tot
ontplooiing komt. Waar ondernemerschap de
ruimte krijgt. Die kwaliteit maakte de eerste
en tweede Gouden Eeuw en zal ook bepalend
zijn voor het succes van Amsterdam in de
nabije toekomst. De visie van ondernemend
Amsterdam biedt een aantrekkelijk perspectief. Een perspectief waarvoor het Amsterdamse bedrijfsleven zich onder aanvoering
en regie van ORAM de komende jaren actief
gaat inzetten. Hoe? Dat leest u op pagina 17.

SESSIE TALENT
HOOFDKANTOOR
RANDSTAD AMSTERDAM
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De visie van Ondernemend
Amsterdam omzetten
in tastbaar resultaat
WORK IN PROGRESS
Het 100-jarig bestaan van ORAM hebben we aangegrepen om als ondernemend
Amsterdam een visie te ontwikkelen op de toekomst van onze stad en regio.
Een gezamenlijke droom over hoe ondernemers de stad nog beter kunnen maken.
Vol ambities en grensdoorbrekende ideeën. Maar hoe komen we nu van droom
naar daad? Hoe gaat ons netwerk de oogst van de Blauwdruk verzilveren?
Wat gaat ORAM doen met de opbrengst?
Nieuwe wegen

De volgende personen maken deel uit van de Coalitie
voor de Derde Gouden Eeuw van Amsterdam
Aad Kalkman, Mijksenaar wayfinding experts
Alexandra van Huffelen, GVB
Arjo de Vries, Siemens Nederland N.V.
Chris Bremmer, TNO
Cor Gerritsen, Icova BV
Donald Voskuil, Tata Steel IJmuiden B.V.
Eduard de Visser, Havenbedrijf Amsterdam NV
Erik Koopman, Siemens Nederland N.V.
Heike Luiten, NS Groep
Jaap van Rhijn, Colliers International Real Estate B.V.
Jeroen de Swart, AEB Amsterdam NV
Lieke Arts, Arcadis Nederland BV
Marieke van Nood, AEB Amsterdam NV
Marten van den Bossche, Ecorys Nederland BV
Paul Riemens, RAI Amsterdam B.V.
Paul van Ruiten, TNO
Peter Dijk, Schiphol Group
Peter Dijkstra, Cisco Systems International BV
Peter Feld, Randstad Uitzendbureau, Kabelweg
Peter Teunisse, PwC
Pi de Bruijn, De Architekten Cie.
Remco Groenhuijzen, Sofitel The Grand Amsterdam
Rob Defares, IMC BV
Rob van Kampen, Koninklijke BAM Groep
Robert-Jan ter Kuile, GVB
Ronald Kleinveld, Markit NV
Sander Primavera, PwC

Tegelijk met het ontwikkelen van de visie
hebben we als ORAM nagedacht over de rol
die wij als ondernemersorganisatie spelen in
de stad en regio. Over de manier waarop wij
de belangen en interesses van onze leden het
beste kunnen dienen. Ons 100-jarig bestaan
hebben we aangegrepen om hierin nieuwe
wegen in te slaan.
De weg die we afgelopen jaar hebben
gevolgd is wat ons betreft ook de aanpak van
de toekomst: proactief, positief en gericht op
participatie van onze leden.
Een open samenwerking voor het mobiliseren
van goede ideeën om die vervolgens verder
te brengen. Waarbij we ons nadrukkelijk niet
beperken tot het ondernemersklimaat alleen.
Want zonder een goed leefklimaat geen goed
ondernemersklimaat.

Focus
Nemen we daarbij niet veel te veel hooi op
onze vork? ‘Nee’. We zullen ons in onze
aanpak nadrukkelijk beperken tot zaken met
een regionale impact, tot zaken die vam
belang zijn voor onze achterban en waarin
ORAM het verschil kan maken. Dat doen
we op de vier grote thema’s die we in de
Blauwdruk hebben aangesneden: stedelijke
ontwikkeling en bereikbaarheid, de toekomst
van het haven industrieel complex, talent en
bestuurlijke daadkracht in de regio.

Coalitie
Centraal in onze ontdekkingsreis van het
afgelopen jaar stond de Coalitie van de Derde
Gouden Eeuw. Een diverse groep ondernemende mensen die elk vanuit eigen expertise
en op persoonlijke titel een bijdrage wilde
leveren aan onze visie voor de toekomst van
Amsterdam. Die aanpak is ons goed bevallen.
Die lijn trekken we daarom door. Coalities
voor een betere bereikbaarheid van de regio,
ruimte voor haven en industrie, voor het verbinden van onderwijs en bedrijfsleven en voor
het slechten van bestuurlijke barrières.
Daarbij gaan we de ontwikkeling van
het leef- en ondernemersklimaat in de regio
nauwgezet volgen.

Aandeel Amsterdam
Om ons doel te bereiken lanceert ORAM
komend jaar het ‘Aandeel Amsterdam’. Dit
aandeel meet de kwaliteit van de verschillende onderdelen die dat leefklimaat bepalen.
De ontwikkeling van die kwaliteit zal onze
agenda gaan sturen. We leggen er verantwoording over af tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Amsterdam.
Het eerste verhandelbare aandeel werd
uitgegeven in Amsterdam, in 1602. Het aandeel stond aan de wieg van onze eerste Gouden Eeuw. Het aandeel speelde een essentiële rol in de opkomst van het kapitalisme, de
wereldhandel en de globalisering. Inmiddels

ontwikkelt zich een webbased economy
waarin de regie over steeds meer markten
(producten, informatie, toegang) wordt overgenomen door een beperkt aantal mondiale
spelers. Een ‘Winner Takes All’ economie die
in toenemende mate de traditionele regionale economieën verdringt.
Deze ontwikkeling is een belangrijke
uitdaging voor de toekomst van Amsterdam.
Hoe voorkomen we segregatie, hoe bevorderen we een economie van ‘benefits for all’,
een stad die stimuleert dat iedereen zich
ontwikkelt. Die het Bruto Regionaal Product
ook ‘lokaal laat landen’. Een gezonde, inclusieve stad. Dit is het vertrekpunt van ‘het
nieuwe aandeel’. Het aandeel waarvan de
waarde wordt bepaald door de kwaliteit van
het leefklimaat in de stad. Want de Mercator
Sapiens weet dat uiteindelijk het leef- en het
ondernemersklimaat 1-op-1 samengaan.

Dividend uitkeren

De koers van het aandeel wordt jaarlijks
bekend gemaakt op de aandeelhoudersvergadering van Amsterdam. Het koersverloop
en het inzicht in de onderliggende ontwikkelingen maken het mogelijk actuele thema’s
te agenderen. Jaarlijks wordt ook dividend
uitgekeerd. Een geldbedrag voor een doel of
bestemming dat de waarde van het aandeel
op aansprekende wijze verhoogt. Zo vinden
we aan het begin van de Derde Gouden Eeuw
het aandeel opnieuw uit. Om gezamenlijk
Amsterdam nog beter te maken.

Een gezonde leefomgeving, duurzame
economische groei, kwaliteit van infrastructuur,
een goed functionerend openbaar bestuur,
goede scholing en ruimte om te ondernemen.
Dat bepaalt de waarde van de stad. Dat maakt
onze ‘Derde Gouden Eeuw’.

Via het ‘Aandeel Amsterdam’ laat ORAM
deze waarde tot uitdrukking komen. De
waarde van het aandeel wordt bepaald door
een monitor die de assets van de stad meet.
17
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‘NU INVESTEREN, ANDERS HEBBEN
WE OVER 10 JAAR SPIJT’

D

CAROLIEN GEHRELS, ARCADISDIRECTEUR

Het economische succes van de laatste jaren is Amsterdam niet overkomen.
Integendeel, Carolien Gehrels heeft als PvdA-wethouder van Cultuur en Economie
acht jaar lang hard gewerkt aan de voorspoed die de stad nu beleeft. De resolute
Gehrels (49), tegenwoordig directeur grote steden bij internationaal ingenieursbureau Arcadis, moet dan ook niets hebben van het in de Stopera gangbare
idee dat de overweldigde populariteit van de stad als een verrassing is gekomen.
“Absoluut niet. We hebben een miljard euro geïnvesteerd in dertig cultuurgebouwen, om maar iets te noemen. Heel bewust, in kwaliteit, zodat we er kwaliteit
voor terug zouden krijgen. Dat is gelukt, en dat was dus de bedoeling. Dat mensen nu naar al die mooie kunst komen kijken is geen toeval.”

Dat er nu een adempauze kan worden ingelast om
de bijkomende drukte in goede banen te leiden, is
een misvatting, want krimp en stagnatie liggen
volgens Gehrels op de loer. “Als we nu niet fors
investeren hebben we over tien jaar spijt. Want
denk maar niet dat het ooit rustiger gaat worden.”

Bij Arcadis is Gehrels het olievrouwtje tussen de
knappe koppen van ’s lands grootste ingenieursbureau en de grote klanten van het bedrijf, zoals
(hoofd)steden, provincies en regio’s. Vergeleken
met China doet de Randstad het prima, vindt ze.
“Het groeit daar allemaal veel harder, maar hier
hebben we veel kwaliteit. Een prettig leven, mooie
steden, goede voorzieningen. Daarmee houden we
ons prima staande. Niet alleen wij hier, maar alle
vier de grote steden, die vergeleken met de rest
van de wereld eigenlijk één regio zijn. De twee
zeearmen van Sjanghai liggen ongeveer net zo
ver uit elkaar als Amsterdam en Rotterdam. Met
die nieuwe trein liggen we nog maar 38 minuten
uit elkaar, zie dat toch niet meer als twee aparte
werelden.”
Goed punt. In Rotterdam wordt gebouwd en geïnvesteerd maar Amsterdam práát vooral veel over
nieuwe infrastructuur. Hoe komt dat?
“Dat ben ik niet met je eens. We hebben de grote
stations hier enorm opgeknapt, kijk naar de
kathedraal (halte Noord/Zuidlijn, red.) die onder
het Centraal Station is verrezen. En wat dacht je
van de IJoevers, waar Eye nu staat? En straks het
Pontsteigergebouw? Beide steden doen het goed,
maar we moeten blijven investeren.”
We hebben miljarden in de NZ-lijn geïnvesteerd en
dat hebben we geweten. Het is toch niet gek dat
we nu pas op de plaats maken?

“Als we nu niet investeren hebben we over tien jaar
spijt. Naast wonen en de druktediscussie is dit een
mooi onderwerp voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Het wordt tijd voor nieuwe
investeringen in het ov. Bouw die Oost/Westlijn,
waarmee je van de Sloterplas in één keer een
topgebied maakt. Maak de ringlijn af, en verleng
de metro naar Schiphol. Juist nu de Noord/Zuidlijn
bijna klaar is moeten we door. We hebben nu de
kennis, de spullen, de mensen. Meteen doorbouwen dus. Ik bedoel trouwens niet dat we één van
die investeringen moeten doen, het is en-en-en,
allemaal dus.”
Waarom die haast?
“Omdat we nu in hoogconjunctuur zitten. Er is veel
geld beschikbaar, we kunnen het makkelijk betalen.
Overweeg ook om bedrijven te laten participeren
in die projecten. Ik denk dat Schiphol, waar de
gemeente een belang in heeft, best interesse zou
hebben om te participeren in het verlengen van de
metrolijn naar de luchthaven. Amsterdam heeft
een enorme verdiencapaciteit. En blijf ook flink
verdichten qua woningbouw, want een wijk als De
Pijp laat zien dat mensen niet per se op zoek zijn
naar veel ruimte, maar naar kwaliteit.”
Waarom moet de stad blijven groeien? Dat trekt
toch allemaal nieuwe drukte aan waar Amsterdammers genoeg van hebben?
“Omdat we alleen door te groeien mee kunnen doen
met de globalisering. En als we daarvan afzien,
liggen vergrijzing en stagnatie op de loer, zoals in
Japan. Dan worden we een stad van het verleden waar mensen wegtrekken, waar geen nieuwe
ideeën ontstaan en waar geen werk meer is. Maar
Amsterdam staat nu toch goed op de kaart, juist
omdat we die mix al hebben?

“Ja, maar dat is dus niet vanzelfsprekend en daar
moet je aan blijven werken, zoals we er acht jaar
geleden ook fulltime mee bezig waren. Want naast
die wereldwijde schaalvergroting, de globalisering,
vindt er op economisch niveau ook schaalverkleining plaats. Shell heeft nog maar drie grote laboratoria, in Boston, Bangalore en Amsterdam, en niet
meer in elke regio waar ze actief zijn. Geloof me,
wij willen in dat rijtje staan.”
Bedrijventerreinen zoals de haven moeten steeds
meer wijken voor woningbouw. Zit het bedrijfsleven
in de verdrukking?
“Dat gevoel heb ik niet. Die bedrijven in de haven
weten echt wel dat kolen en olie over twintig jaar
lang niet zo belangrijk meer zijn. Duitsland heeft
die kolen nu nog nodig omdat ze daar midden in
een energietransitie zitten van kernenergie naar
duurzame elektriciteit. Maar als dat voor elkaar
is, kunnen wij die ruimte echt wel anders gebruiken. Ook met grote bedrijven als Cargill is een
convenant gesloten waarin de verplaatsing van
die vestigingen aan de orde komt, over een jaar of
tien. En bedenk dat dat ook Rotterdam sterk staat
met kolen en benzine, waarom willen we daarmee
concurreren?”
“Laten we die ruimte anders gebruiken. Het Havenbedrijf is geen tegenstander van die verandering,
laat het dit gebied mee ontwikkelen tot een woonwijk. We moeten door, want in Berlijn komen elf
woontorens op de Alexanderplatz, Parijs heeft 25
locaties binnen de périphérique aangewezen waar
verdicht moet worden. Bedrijven willen kwaliteit
voor hun werknemers, anders verhuizen ze naar
een andere stad.”
Bouwt Amsterdam met 5000 woningen per jaar
momenteel dan niet genoeg?
“Het is echt niet genoeg. Daag bedrijven uit om
écht te verdichten, bijvoorbeeld door bovenop het
spoor te gaan bouwen tussen Amstel en Muiderpoort. Als Amsterdam heel duidelijk zegt wat het
wil en de ruimte beschikbaar stelt, krijgen we veel
meer woningen. Ook met betaalbare huren die dertig jaar lang worden vastgezet. Ik zou daarom één
wethouder voor Economie en Ruimtelijke Ordening
aanstellen. In aanbestedingen kun je veel meer
eisen stellen.”

“Een druk terras vinden mensen niet erg, integendeel, kijk maar om je heen. Die bewoners zijn ontdaan door het feit dat ze de bezoekers op dat terras niet meer kennen. Het gaat erom dat je eigen
omgeving herkenbaar en betaalbaar blijft, dat
mensen die je nodig hebt, zoals agenten of leraren,
in de buurt kunnen blijven en dat bezoekers zich
gedragen. Ik weet zeker dat elke Amsterdammer
het de rest van de wereld gunt om hier een dag of
wat rond te lopen, maar niet in een nonnenpak of
met een stel konijnenoren op je kop!”

‘Het Havenbedrijf is
geen tegenstander
van die verandering,
laat het dit gebied
mee ontwikkelen tot
een woonwijk.’

Budgettoeristen eruit, dus?
“Ik ben het er ook niet mee eens om dan maar het
aantal budgetvluchten naar de stad af te knijpen. Vrijheid is de kernwaarde van Amsterdam,
iedereen is hier welkom. Maar stimuleer mensen
wel zich normaal te gedragen. Dat kan ook. Vijf
jaar geleden was Ajax niet meer mogelijk op het
Museumplein. Maar de vertoning van de Europa
Leaguefinale deze zomer verliep uitstekend. Dat is
het bewijs dat gedrag beïnvloedbaar is.”
Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader

Centrumbewoners voelen de druk op hun buurt
toenemen. Dan kun je toch niet aankomen met de
boodschap dat de stad moet groeien?

van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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‘GELUKKIG WIL NIET ELKE
STUDENT MEER IN LOONDIENST’

S

JOOST REIMERT, ACE-UVA MANAGER

Na haar overnamebod voor de Eindhovense chipfabrikant NXP (43 miljard euro!)
ontfermde de Amerikaanse chipgrootmacht Qualcomm zich deze zomer ook
over de Amsterdamse start-up Scyfer. Zo snel kan het gaan – nog maar vier jaar
geleden ging het in kunstmatige intelligentie gespecialiseerde bedrijf van start
op Science Park als spin-off van de Universiteit van Amsterdam.

trekken mensen aan en dat is hoe dan ook goed
voor de stad. Denk alleen al aan de horeca. Maar
scale-ups leveren de meeste banen op. We moeten
Science Park en de universiteit ook gaan zien als de
plek waar over twintig jaar de werkgelegenheid vandaan komt. Omdat dit soort technologie nou eenmaal
toonaangevend wordt in de economie. En die zit hier.”

Scyfer is daarmee een schoolvoorbeeld van wat
Science Park in huis heeft, zegt Joost Reimert.
Als ‘entrepreneur in residence’ begeleidt hij
studenten die hun eigen bedrijf willen beginnen.
Daar is zijn werkgever Amsterdam Center for
Entrepreneurship (ACE) ook voor opgericht. Scyfer
behoorde in 2013 tot de eerste lichting start-ups
in het programma van ACE.
Scyfer blinkt uit in ‘machine learning’, technologie
die zelf lessen kan trekken uit grote databestanden. Voor Tata Steel leerde de computer bijvoorbeeld oneffenheden opmerken in staalplaten die uit
de hoogovens komen. Voor de ANWB voorspelde de
computer waar en wanneer behoefte ontstaat aan
pechhulp. Qualcomm wil de kunstmatige intelligentie verwerken in chips, waardoor het ook werkt
zonder internetverbinding. Een overnameprijs is
niet bekendgemaakt. Wel onderstreepte Qualcomm
meteen dat Scyfer in Amsterdam blijft.
“Supergaaf natuurlijk. En het heeft zich allemaal
hier afgespeeld,” zegt Reimert in het containerdorp waar de start-ups op loopafstand van de
bètafaculteit een werkruimte kunnen huren. “Het
onderzoek, het management rond hoogleraar Max
Welling en de aanwas van personeel komt allemaal
van de universiteit.”
“Ik moet zeggen: Scyfer had al wel wat ervaring.
De meeste teams van studenten zijn jonger, priller.
Juist als het gaat om ondernemerschap kunnen
ze nog veel leren. Wat is je product? Wie zijn je
klanten? Waar moet je op letten?.”

Moeten we dan wel willen dat Scyfer al zo vroeg
wordt overgenomen? Is het voor de stad niet beter
als ze hier eerst verder doorgroeien op eigen benen?
“Scyfer blijft hier, maar dat is wel een uitzondering.
Meestal wordt het team weggeplukt en dan ben je
het kwijt. Des te belangrijker is begeleiding. Om
bedrijven als Scyfer hier te houden moeten we ook
de toegang tot kapitaal verbeteren en groter gaan
denken. Minstens Europees. Nederland is niet heel
groot, dus wordt nu al gauw naar Londen of Amerika gekeken waar grote potten geld klaarstaan.”
“Daar komt bij: door grenzeloze ambitie, snel
uitbouwen met veel geld en tromgeroffel, neem
je ontzettend veel risico. Je moet snel gaan en je
wordt compleet geleefd door je bedrijf. Studenten
zeggen hier wel dat ze hechten aan balans tussen
werk en vrije tijd.”

Moeten ondernemers in Nederland nog steeds
enige koudwatervrees overwinnen voordat ze voor
zichzelf beginnen?
“Het idee dat ze niet per se in loondienst gaan
komt al steeds meer tussen de oren. Inmiddels
steekt 20 procent van de studenten zijn vinger op
als ze wordt gevraagd wie een bedrijf wil beginnen.
Dat was 7 procent.”
De studenten inspireren elkaar hier?
“Dat is ook het mooie van het succes van Scyfer.
Dat studenten denken: ik kan nu naar huis gaan,

ik kan ook nog een uurtje doorwerken. Maar er
schuilt ook een gevaar in alle succesverhalen die je
hoort over start-ups. Slechts 1 op de 200 gaat in
vijf jaar naar de 10 miljoen.”
Het kan ook misgaan...
“Daarin lopen we wat achter. Dat het niet gelukt is,
wordt als best heftig gezien. Ik ben zelf met een
bedrijf onderuitgegaan nadat ik er eerst twee goed
had verkocht, maar iedereen begint altijd over het
laatste. Maar het is goed om dat te vertellen. Dan
nemen nieuwe ondernemers dat risico toch. Dat
was in de eerste Gouden Eeuw ook zo, hoor. Tegenover die paar heel grote successen stonden twintig
mislukkingen.”
U bent ‘entrepreneur in residence’. Wat is dat?
“Dat is een Amerikaanse term voor een ondernemer die een aantal keer een bedrijf heeft opgezet
en namens een investeerder gaat meedraaien in
een start-up, om te zorgen voor een groeisprong.
Bij ACE zijn we geen investeerder, maar onze
rol is een beetje hetzelfde, door ons bootcampprogramma voor start-ups en het programma
Ready2scale, voor die start-ups die klaar zijn voor
een groeispurt. We willen de bedrijven in korte tijd
een zet in de rug geven.”
We moeten af van het idee dat ondernemen je in
het bloed moet zitten?
“Best veel startende ondernemers zijn erbij gebaat
als ze eerst eens met iemand kunnen sparren. Uit
onderzoek en als je rondkijkt in Silicon Valley blijkt
wel dat het team achter de start-up bepalend is
voor het slagen, voor minstens tachtig procent. En
dat team is maakbaar. Bij de start doe je het met de
mensen die je hebt, maar daarna wordt de kans van
slagen snel groter door uitbreiding van het team,
wat sturing en coaching, zeker als je gaat opschalen.”
Want pas dan, als start-ups scale-ups worden,
zorgen ze voor werkgelegenheid. Pas dan heeft de
Amsterdamse economie er ook wat aan?
“Plekken waar nieuwe dingen worden uitgevonden,

Toen Qualcomm Euvision overnam, een andere
UvA-spin-off, opende het hier al een laboratorium.
Science Park heeft kennelijk ook iets wat Qualcomm aanspreekt.
“Als dat zo is, zou dat heel mooi zijn. Dat ze zien
waar Scyfer ontstaan is. Door hier te blijven
houden ze nauw contact met de universiteit. Max
Welling is een van de grote meneren in de wereld
als het gaat om kunstmatige intelligentie en die
zit hier. En wat ook meespeelt, Amsterdam wordt
internationaal door veel studenten en expats
genoemd als prettige plek om te werken. We zijn
net met vijftien ondernemers naar Silicon Valley
geweest. Dat is natuurlijk het walhalla, maar als je
daar mensen spreekt dan is de kwaliteit van leven
wel wat anders dan hier. Nederlanders zeiden ons:
het is fantastisch en ik verdien veel geld, maar ik
ben nooit thuis en ik woon nog steeds in een voorstad van San Francisco, niet eens in een mooi huis.”
Start-upambassadeur prins Constantijn zei laatst
dat we onszelf niet moeten onderschatten. Dat Nederland zich moet durven meten met Silicon Valley.
“De spijker op zijn kop. Zij denken veel groter, op
Amerikaanse schaal. In Amsterdam kraakt het als
het gaat om huisvesting. Dat gaat een probleem

worden: kunnen we genoeg talent aantrekken om te
werken in de nieuwe Scyfers? Maar dan moeten we
niet zo eng naar Amsterdam kijken. Meer als regio
gaan denken. Met Science Park liggen we al half in
de polder! En meer samen optrekken. In Silicon Valley nemen de universiteiten Berkeley en Stanford
een centrale plaats in. Investeerders, universiteiten
en het bedrijfsleven moeten meer in elkaar overvloeien. Hier zijn het nog gescheiden werelden.”
Beseffen we in Amsterdam genoeg hoe de UvA
hierin uitblinkt?
“We denken dat het allemaal van de andere kant
van de wereld komt, maar de technieken die
hier worden bedacht komen nu al terug in onze
telefoontjes. Maar ja, anders dan de faculteiten
op Roeterseiland en de Oudemanhuispoort zitten
we toch een beetje aan de rand van de stad. De
burgemeester noemde Science Park al eens het
bestbewaarde geheim van Amsterdam.”

‘Inmiddels steekt
20 procent van de
studenten zijn vinger
op als ze wordt
gevraagd wie een
bedrijf wil beginnen.
Dat was 7 procent.’

Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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De wetenschap over
de Blauwdruk voor de Derde
Gouden Eeuw van Amsterdam

‘Deze methode is
uniek en heel
veel toegepast in
Nederland en ook
internationaal.
Maar voor het eerst
met ondernemers.
Het is fascinerend.
Er is een enorme
hoeveelheid
materiaal en
informatie die
vastgelegd wordt.
Dat betekent
eigenlijk dat je
zonder dat je een
ontwerp maakt,
zonder dat je met
elkaar overeenstemming hebt,
dat je ook kunt zien
waar allerlei mensen
met verschillende
achtergronden
elkaar ondersteunen
in hun belang.’
Peter de Bois
bij RGBG-workshop

DIT IS EEN PLAN VAN AANPAK
VOOR DE LANGE TERMIJN
De resultaten uit de door ORAM in 2017 georganiseerde RGBG-workshop onder
leiding van stedenbouwkundige Peter de Bois, werden voorafgaand aan deze
publicatie voorgelegd aan de wetenschap. Achtereenvolgens Zef Hemel (hoogleraar grootstedelijke vraagstukken aan de Universiteit van Amsterdam), Naomi
Felder (architect, onderzoeker en oprichter ontwerpbureau FELD) en Walther
Ploos van Amstel (lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam)
gaven hun reflectie op de gebruikte methode en de eerste conclusies. Vervolgens
deden zij een aantal aanbevelingen voor de Blauwdruk.
Kaartlezen
Voor veel stedenbouwkundigen en aanverwante vakgenoten zijn kaarten hét middel om
complexe vraagstukken tastbaar te maken;
voor veel anderen zijn ze niet tot nauwelijks te doorgronden. Vanwege de enorme
dichtheid aan informatie is het nu sowieso
ondoenlijk om de essentie in een oogopslag
te vangen. Hierop komt dus ook commentaar.
Hoe worden mensen meegenomen in het
betoog? Is het niet mogelijk om de legenda
wat vrolijker te maken zodat het optimisme
ervan af spat? Hoe visualiseer je überhaupt
kwaliteit van leven of dat de stad straks uit
een groot netwerk bestaat? Er bestaat ook
behoefte aan een confrontatie met plannen
die er al zijn of nu bijvoorbeeld bij de dienst
Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente
Amsterdam in de maak zijn. Kortom, in
hoeverre wordt door de ondernemers echt
op nieuwe zaken ingezet? Waar liggen de
verschillen of waarover bestaat juist consensus? Waar wringt het? In deze sessie
ontstaat het idee om de kernwaarden van de
scenario’s in pakkende illustraties te visualiseren zodat de inhoud voor een grotere groep
gaat leven.

Timing
Het gesprek over de inhoudelijke lijn van het
betoog leidt automatisch tot de vraag: voor
wie is deze blauwdruk nu eigenlijk bedoeld?
Voor de bewoners of toch voor de politiek,
die uiteindelijk over veel intergemeentelijke
vraagstukken een keuze zal moeten maken?
Het is – een paar maanden voor de verkiezingen van 2018 – een spannend moment
waarop deze publicatie wordt aangeboden.
De kans bestaat dus dat de politiek weleens
achterdochtig zou kunnen zijn over de belangen en de bal terugkaatst met de vraag: en
wat gaan jullie ondernemers dan zelf doen?
Wees dus uitermate duidelijk over je beweegredenen, over de ondernemers als afzender
en wat de vervolgacties van de ORAM zullen
zijn. En agendeer ook de bestuurlijke kant
van het verhaal. Al deze vraagstukken vragen om samenwerking, een integrale aanpak
en een blik naar buiten, veel meer dan de
afgelopen jaren het geval is geweest.

Niet vrijblijvend
Het aanbieden van een holistische visie voor
de ontwikkeling van Amsterdam is zonder
meer lovenswaardig, maar wat is nu de grote

lijn achter dit verhaal? Wat voor een stad gaat
straks ontstaan? Wat wordt onze concurrentiekracht? Welke economische sectoren gaan
we hiermee groot maken? En bedenk dat bij
welke presentatie ook, de vraag zal worden
gesteld: voor wie maak je de stad nu aantrekkelijk? Kortom, de visie kan niet vrijblijvend
worden gepresenteerd. Is het begrip blauwdruk
daarmee het juiste woord voor dit document?
De meningen zijn verdeeld. Het gezelschap
komt uit op een plan van aanpak voor de lange
termijn, maar bovenal een startpunt voor
een gesprek dat verder gaat dan individuele
belangen alleen en meer is dan het wel of niet
aanleggen van een brug over het IJ.

Amsterdam en de metropool in de derde gouden eeuw. Ieder duo kreeg daarna twee keer
de tijd om binnen drie kwartier al hun ideeën
op een transparant vel papier over de regio
heen te tekenen. En daarbij mocht alles. Een
persoon tekende en de partner maakte bij alle
voorstellen aantekeningen, en na drie kwartier
draaiden de rollen om met een nieuw, leeg vel
papier. Er werd getekend in de kleuren RGBG:
rood (bebouwing), groen (natuur), blauw
(water) en grijs (infrastructuur en mobiliteit,
zowel fysiek als virtueel).

‘Al deze vraagstukken vragen om
samenwerking,
een integrale
aanpak en een blik
naar buiten, veel
meer dan de afgelopen jaren het
geval is geweest.’

Het resultaat van de workshop bestaat uit vier
scenario’s vertaald in tientallen kaartbeelden.
In de kaarten zijn uiteindelijk 754 onderwerpen opgenomen; hiervan hebben 169 onderWat is de RGBG-methode?
delen betrekking op bebouwing, 171 op water
De RGBG-methode is een wetenschappelijk
en groen, 292 op infrastructuur en 122 op
instrument dat onder leiding van Peter de
innovatie. En heel simpel gesteld: hoe donkerBois aan de TU Delft is ontwikkeld om comder de kleur in de kaarten, hoe vaker dezelfde
plexe stedelijke opgaven te analyseren en
suggestie door de deelnemers is gedaan.
toekomstscenario’s voor te stellen. Voor de
De wetenschappers krijgen de belangrijkste
door ORAM georganiseerde workshop zijn 40
wapenfeiten aan de hand van de kaartbeelden
deelnemers in duo’s over 20 tafels verdeeld
en door de veelheid aan informatie in vogelen in vier groepen ondergebracht. Vervolgens
kregen zij de vragen voorgelegd welke waarden vlucht gepresenteerd.
zij voor de toekomst van de stad Amsterdam
wilden behouden en welke nieuwe ontwikkelingen zij belangrijk achtten voor de stad
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‘EEN LEEG BLIKJE IS MORGEN
EEN STALEN BALK’

A

ANNEMARIE MANGER, DIRECTEUR ENGINEERING TATA STEEL

Hoe komt de Amsterdamse economie in haar derde gouden eeuw? Namens Tata
Steel breekt Annemarie Manger een lans voor techniek en industrie. ‘Ik geloof
niet in een economie die alleen op diensten draait.’

Als in een pastamachine worden plakken staal van
twaalf meter platter dan plat gewalst. Aan het
einde van de bijna een kilometer lange Warmbandwalserij van Tata Steel in IJmuiden zijn de plakken
platen geworden – anderhalve millimeter dik en
1600 meter lang, netjes opgerold alsof het niets
is. Zelfs op twintig meter afstand slaat de hitte je
in het gezicht. Het roodgloeiende staal komt tot
1250 graden Celsius.
Bij het vroegere Hoogovens stappen we toch al
in een wereld van grote getallen. Liefst 9000
mensen werken hier, nog eens het dubbele aantal
mensen in de regio dankt zijn baan indirect aan
Tata Steel, bij toeleveranciers bijvoorbeeld. Per
jaar wordt hier 7 miljoen ton staal geproduceerd
en dat begint allemaal met een heuvellandschap
aan kolen en ertsen langs de kade. De ijzererts
die daar op voorraad ligt, twaalf Hollandse bergen,
gaan er in drie weken doorheen.
Het moet een spannende periode zijn voor Tata
Steel. Al 1,5 jaar wordt gesproken over een nieuwe
fusie, met het Duitse ThyssenKrupp dit keer.
Directeur Engineering Annemarie Manger doet
er luchtig over. In IJmuiden overheerst geloof in
eigen kracht. “Op het ogenblik zijn we heel gelukkig binnen Tata Steel, maar ik denk dat de naam
en reputatie van Hoogovens goed blijft in welke
constellatie dan ook.”
Maar dat vinden we eigenlijk wel mooi, hoor.” Tata
Steel heeft last van de lage staalprijzen nu de
wereldmarkt wordt overladen met goedkoop Chinees staal, maar in IJmuiden weten ze dat ze er
vergeleken met de noodlijdende Britse tak van het
bedrijf goed op staan. “Hoe innovatief we zijn komt
goed naar voren vanwege de potentiële fusie. Hoe
trots we zijn op onze 350 R&D-medewerkers en
onze vele patenten, dat komt vaak in de krant.”

Dan gaat het over het belang van Tata Steel voor
de regionale economie. Maar de haven valt al buiten het blikveld van de Amsterdammer. Die denkt
niet aan Tata Steel.
“Grappig is dat. Academici die wij aantrekken,
denken wel meteen aan Amsterdam. Die vinden
het allemaal fantastisch om in de stad te wonen.
We hebben vorig jaar ook een vestiging geopend

op het Science Park. Met start-up Scyfer ontwikkelen we nieuwe technieken om nog beter staal te
produceren, op basis van kunstmatige intelligentie
en big data. Daar zit nog veel rek in.”
Traditioneel komt personeel van Hoogovens toch
vooral uit Noord-Holland, niet uit de stad?
“Techniek staat bij jongeren toch al niet hoog op
de agenda. In de regio wat meer, omdat ze mensen
kennen die hier werken. We hebben hier veel
Hoogovenaren van de derde en vierde generatie die
in deze cultuur zijn opgegroeid. Door voorlichting
op scholen laten we jongeren kennismaken met
techniek. Ook gericht op meisjes, een onontgonnen
groep.”
Bouwbedrijven zeggen: Amsterdamse jongeren
willen geen vuile handen maken.
“Kan zijn, voor ons werk is dat ook steeds minder
nodig. Dat imago moet beter. Jongeren zeggen dat
ook als we hun belangstelling proberen te wekken
voor onze Academy, de 78 jaar oude bedrijfsschool
die openstaat voor andere bedrijven en start-ups:
‘Waarom noemen jullie zo’n opleiding werktuigbouwkunde of elektrotechniek? Dat klinkt niet leuk.’ Mbo
robotica of mbo duurzaamheid klinkt al heel anders.”
Maar of idealistische, groene jongeren nou bij Tata
Steel gaan werken?
“Nou, dat zien we steeds meer, juist omdat ze
inzien dat ze in een CO2-intensieve industrie het
verschil kunnen maken.”
Maar duurzaam? Bij staal –hard, zwaar, grootschalig– denken we vooral aan de vorige eeuw. In
de 21ste eeuw willen we het licht, mobiel, flexibel.
In Amsterdam komt momenteel een brug uit de
3D-printer!
“Wereldwijd stijgt de vraag naar staal nog steeds.
En anders dan de meeste kunststoffen is staal
oneindig recyclebaar. Een leeg blikje is morgen een
stalen balk in een brug of de carrosserie van een
auto. Bij Schiphol zijn al gebouwen opgeleverd met
een materialenpaspoort, zodat de stalen onderdelen na de sloop makkelijk een tweede leven kunnen
krijgen.”
Een kringloop van materialen, de circulaire econo-

mie. Een beetje een modewoord, toch?
“Het is geen modegril. De circulaire economie, dat is
waar wij aan denken bij de derde gouden eeuw voor
Amsterdam. Dat is wat de industrie verbindt met
kennis en innovatie, dat is wat Tata Steel verbindt
met de stad. Dat gaat over stromen van afval, data,
talent – we kunnen het niet meer alleen oplossen,
we moeten de regio als een geheel bekijken. En
denk eens aan metalen in de Amsterdamse haven.
Wij zijn steeds meer afhankelijk van schroot; toch
handig als dat weer terugkomt vanuit de stad.”
De wereld wil naar minder broeikasgassen. Hebben
hoogovens dan nog zoveel toekomst?
“We beseffen dat we iets moeten doen aan onze
CO2-footprint. Die hebben we sinds 1990 al met
dertig procent teruggebracht. Onze ligging aan
zee is daarvoor ook gunstig, vergeleken met de
concurrentie.”
“Verder werken we aan een nieuwe manier om staal
te maken, HIsarna, met nog eens minstens 20 procent minder CO2-uitstoot. In een consortium van
staalbedrijven ontwikkelen we een proeffabriek en
die staat hier in IJmuiden. Het voordeel is ook dat
de CO2 die uit HIsarna komt bijna honderd procent
zuiver is. Die kan je dus makkelijk afvangen en
opslaan, bijvoorbeeld in lege gasvelden in zee. Dan
is een CO2-reductie van 80 procent mogelijk.”
Of hergebruiken in de tuinbouw in de regio?
“Dat zou zeker kunnen. Nu gaat dat niet, omdat er
naast CO2 ook veel koolmonoxide in zit.”
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Plannen om
warmte te leveren aan papierfabriek Crown Van
Gelder zijn stukgelopen.
“Het is altijd een kwestie van investeringen. Zeker
als je hele woonwijken wilt verwarmen, zijn die
enorm. Een eenvoudige beslissing is het nooit,
want wat moet je doen als die warmte tijdelijk
niet beschikbaar is? Wij zijn een volcontinu
bedrijf, maar ook wij staan weleens stil, gepland of
ongepland. Het kan niet zo zijn dat je dan een hele
woonwijk in de kou zet.”
Dat jullie zo innovatief zijn, wordt ook niet altijd
opgemerkt in Amsterdam. Toen de Amsterdam
Economic Board werd opgericht, werden hippe en
schone branches als de financiële dienstverlening,
de creatieve industrie en de ict aangewezen als de
‘clusters’ waar de economie het in de toekomst van
moet hebben. Pas na veel pijn en moeite kregen jullie

gedaan dat de maakindustrie een eigen cluster kreeg.
“De cirkel rond Amsterdam was wat strak getrokken. Door de regio iets groter te maken werd ook
de cacaoindustrie langs de Zaan en de offshorewindenergie in IJmuiden meegenomen.”
Industrie vond men in Amsterdam maar vies. Je
was óf kenniseconomie óf maakindustrie. Zo werd
dat toen gezien, toch?
“Wij zijn altijd kennisintensief geweest. In de staalindustrie gaat het om enorme investeringen, dus
daar moet je goed op studeren. Het lukt ons nu
beter om dat over het voetlicht te krijgen.”

‘Het is geen modegril. De circulaire
economie, dat
is waar wij aan
denken bij de derde
gouden eeuw
voor Amsterdam.’

Sinds de crisis snapt Amsterdam misschien ook
beter hoeveel banen ermee gemoeid zijn?
“Ik geloof niet in een economie die alleen op diensten draait. Ik denk dat de maakindustrie en de
spin-off daarvan veel invloed hebben op de stad. Ik
denk dat regio veel zou verliezen als hier in IJmuiden alleen nog vakantiehuisjes staan.”
Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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‘TEVREDENHEID EN ZELFGENOEGZAAMHEID ZIJN KILLING’

K

OSCAR KNEPPERS, OPRICHTER START-UP BROEDMACHINE ROCKSTART

Hoe komt de Amsterdamse economie in haar derde gouden eeuw?
Oscar Kneppers van start-upbroedmachine Rockstart gelooft dat
de brexit en Donald Trump de stad alleen maar aantrekkelijker maken.

Knellende drukte? Hier? Dat is niet wat Oscar
Kneppers ziet als hij vanuit De Zonnewijser aan
de Herengracht, uit 1615, uitkijkt over de Raadhuisstraat. Langs de aorta van het massatoerisme
begeleidt bedrijvenbroedmachine Rockstart tientallen start-ups naar een groeispurt. “We zitten
hier tussen Dam en Anne Frank Huis, je hoort niks.
Als dit nou de drukste route van de stad is, dan
valt het toch best mee?”
Deze zomer was de binnenstad nota bene de plek
die Kneppers opzocht voor een retraite. In hartje
stad vond hij de ‘helende stilte’ die hij van tijd tot
tijd verkiest om de batterij op te laden en ‘dichter
bij zichzelf te komen’. Er zijn mensen die daarvoor
naar Tibet vliegen, Kneppers trok zich terug in het
huis van een vriendin op Prinseneiland. “Ik was
een week offline en heb niemand gesproken. Wist
je dat je in precies een half uur rond Prinseneiland
zwemt?”
Tegelijk weet Kneppers als geen ander dat de
stad als een bezetene groeit. Na vijf jaar is een
nieuwe huurder gevonden voor De Zonnewijser,
zodat Rockstart verkast naar de Houthavens, met
medeneming van alle start-ups die de ‘accelerator’
onder zijn vleugels heeft genomen. Verrassend,
erkent Kneppers. “Ik heb altijd gezegd: we moeten
in de binnenstad zitten omdat we zo veel internationale ondernemers aantrekken. Die wil je niet tot
Sloterdijk veroordelen.” Toch is het per 1 oktober
zover. “Van het mooiste pand van de Jordaan naar
misschien wel het lelijkste pand van de Houthavens.”

Zo zie je maar dat de stad de balans moet bewaken
tussen leefbaarheid en groei?
“Buitenlandse ondernemers komen anders nog
graag. In Londen woont geen hond, letterlijk. Daar
zie je nooit honden of kinderen op straat. Er wordt
vooral hard gewerkt. Heel inspirerend, maar het is
geen plek waar mensen graag wonen. Te druk, te
lawaaiig. Berlijn trekt jonge mensen van 18 tot 30,
maar daarna vertrekken ze vaak weer. Amsterdam
is een plek waar ze graag langer blijven.”
Reden te meer daar voorzichtig mee te zijn?
“Als we ergens voor moeten oppassen, is het voor

het gevaar dat we gesloten worden, dat we de
grenzen dichtdoen. Dat we bang worden, onze
diversiteit verliezen. In dit pand zitten 35 nationaliteiten. Die zijn echt verknocht aan deze stad.
We importeren talent en we exporteren ondernemerschap. Dat is onze kracht. Van Rockstart,
maar ook van iedereen die met de stad bezig is.”
Is het niet zonde als start-ups voor jullie naar
Amsterdam komen en weer vertrekken?
“Zo’n 30 tot 40 procent gaat terug. Maar wij
houden een klein minderheidsbelang van 8 procent
en ze betalen hier belasting. Belangrijker: ze
hebben een permanente verbinding met de stad.
Wij hebben al 128 bedrijven voortgebracht en nog
eens dertig in Nepal. Als je ze op een wereldkaart
zet, zie je een geweldig spinnenweb met alleen wat
witte vlekken in midden-Rusland. Dat zijn allemaal
evangelisten van de stad, van onze mentoren, van
onze investeerders. Als je ze bij Rockstart houdt,
wordt het gesloten. Als ze komen en gaan, worden
steeds nieuwe verbindingen gelegd. Dan is het een
motor voor nieuw talent.”
In welk opzicht kan het start-upklimaat beter?
“Ik ben van nature een optimist, geen idee. Er
waren problemen met visa, maar dat is al opgelost.
Gebrek aan investeringskapitaal, zegt iedereen.
Tja, het is geen Silicon Valley. Als je een acteercarrière begint, kan je ook zeggen: het is hier geen
Hollywood. Maar dat wil niet zeggen dat hier alleen
slechte films worden gemaakt.”
Volgens prins Constantijn, opvolger van Neelie
Kroes als speciale gezant voor start-ups, kunnen
we Silicon Valley naar de kroon steken...
“Ik begrijp hem wel. Als land hebben we alle ingrediënten in huis, sterke hubs die allemaal talent
aantrekken en elkaar aanvullen. Dat vond ik zo goed
toen Neelie begon, dat ze uitging van wel dertien
gebieden: Enschede, Wageningen, Eindhoven, Delft...”
Niet alle kaarten zetten op Amsterdam dus?
“Op grote technologiebedrijven maakt Amsterdam
toch minder indruk dan Eindhoven of Enschede.
Waar we goed in zijn is dingen bedenken, star-

ten. Het schort eraan dat we de wereld duidelijk
maken waar we goed in zijn. Als we de communicatiekracht van Amerikanen hadden, dan was dit
al Silicon Valley. Zowel de brexit als Trump helpt
enorm. Als ze zich daar afsluiten voor de wereld,
wordt Nederland alleen maar aantrekkelijker.”
Vergelijk het eens met Singapore en Colombia,
waar jullie ook vestigingen hebben geopend.
“In Singapore lukte het gewoon niet. Later begreep
ik: dat is een rijke stad waar ze veelal een paar ton
verdienen bij grote bedrijven. Die gaan niet een
jaar of wat op een houtje bijten en kijken of het
lukt met zo’n start-up. Bogota laat het tegenovergestelde zien: daar komen ze uit een hel van vijftig
jaar angst, oorlog en terrorisme. De wil om dat te
overkomen is immens. Daar hebben ze nog zin om
er iets van te maken.”
Hoe is dat in Nederland?
“Tevredenheid en zelfgenoegzaamheid zijn killing,
maar ik kom het hier bij Rockstart nooit tegen.
Veel jongeren willen ondernemen. Ga eens praten
met grote bedrijven. Ze hebben moeite om talent
aan zich te binden. Die zeggen: waarom zou ik, als
ik het ook voor mezelf kan doen? Het gaat ook niet
om rijkdom. Het gaat om grenzeloos denken. Dat
is wat we de laatste jaren hebben geleerd. Als je
iets aan tien mensen kunt verkopen, waarom dan
niet aan tien miljard? Dat is toch de basis van zo’n
derde gouden eeuw: durven en gewoon proberen.”
Maar zodra we denken dat we die gouden eeuw hebben bereikt, is het mis. Zie Singapore...
“Alle ingrediënten zijn er. Als hier geen Trump- of
brexitachtige overtuigingen populair worden, komen
we een heel eind. Maar we zijn pas net begonnen.
We zijn als het ware in 1615, zoals dit pand. We zijn
geen bedrijfjes aan het bouwen, we veranderen de
hele infrastructuur, het denken, het bewustzijn.
Iedereen kijkt: wat gebeurt daar? Als je binnen kijkt,
zie je ze overal zitten achter hun MacBookjes.”
“Ik ben zelf opgegroeid in Veldhoven. Dan kwam je
weleens langs het NatLab van Philips. En dan zei
je tegen je vrienden: dáár is het cassettebandje
ontwikkeld en daarna de cd. Hoe gaaf is dat?
Daarom wilde ik graag in de binnenstad beginnen.
Dat mensen zeggen: dat leenplatform, Peerby,
dat is dáár begonnen. Daar wil je de hele stad
deelgenoot van maken. Dat gaat moeilijker vanaf
Sloterdijk.”

Over vijf jaar loopt jullie huurcontract in de
Houthavens af. Als het zo doorgaat worden
jullie daarna alsnog veroordeeld tot Sloterdijk.
“Over vijf jaar ben ik 56, dat is zó ver weg. Maar je
weet nooit, ik sluit niet uit dat Rockstart over tien
jaar op Sloterdijk zit. Je ziet nu al dat alles binnen
de Ring een beetje Centrum begint te worden. Ik
heb lang vastgehouden aan de binnenstad, maar ik
ben nu zo blij met de Houthavens. We hebben daar
zo veel ruimte. Van op eieren lopen gaan we naar
onze eigen republiek.”

‘Waar we goed in
zijn is dingen
bedenken, starten.
Het schort eraan
dat we de wereld
duidelijk maken
waar we goed in zijn.’

Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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TRENDS DIE VOLGENS
ONDERNEMEND AMSTERDAM
BELANGRIJK ZIJN VOOR DE
TOEKOMST VAN HUN BEDRIJF

Circulaire economie
42,9%

Anderhalf miljoen inwoners
is prima haalbaar zonder
aantasting van de leefbaarheid

Energietransitie
36,8%

Globalisering en lokalisering
33,0%

Functiemenging van
wonen/werken/recreëeren 29,1%

AMSTERDAM MOET UNIEKE

Digitalisering en
interneteconomie 67,6%

Flexibilisering van
de arbeidsmarkt 30,8%

Vergrijzing arbeidsmarkt
18,1%

Deeleconomie
7,7%

Anders
5,5%

IDENTITEIT KOSTE WAT KOST
VASTHOUDEN
ORAM peilde via een online enquête onder 1.400 leden en relaties het toekomstbeeld van Amsterdam. Meer dan 180 mensen gaven gehoor aan deze oproep en
dat leverde een rijkdom aan ideeën en betrokkenheid op bij het optimaliseren van
het klimaat van de stad. De enquête bestond uit 26 vragen met daarin aandacht
voor de belangrijkste ontwikkelingen en grootste uitdagingen voor het individuele
bedrijf en de stad Amsterdam zelf.
Amsterdam moet haar unieke identiteit
koste wat kost vasthouden. De stad mag niet
veranderen in de zoveelste anonieme metropool. Groeien naar 1,5 miljoen inwoners is
prima haalbaar. Dat tast de leefbaarheid van
Amsterdam niet aan. Essentieel bij een dergelijke ontwikkeling is, dat de infrastructuur
in en rond de stad grondig wordt aangepakt.
Enige zorg daarbij is hoe de toename en de
daarbij behorende mensenmassa’s in goede
banen wordt geleid. Een en ander komt naar
voren uit een door ORAM afgenomen enquête
onder 1400 Amsterdamse bedrijven.

toekomstige ontwikkeling van de stad moet
rekening worden gehouden met álle bewoners en álle belangen. Het merendeel van de
ondernemers wenst een inclusieve stad met
sociale diversiteit, balans in de ontwikkeling
van wonen, werken, infrastructuur en cultuur.
Daarin moet plaats zijn voor alle inkomensklassen. Amsterdam zou geen Amsterdam
zijn als zij niet voortdurend creatief en
vernieuwend is. Voorop staat dat de stad
verbindt. Veel ondernemers voelen duidelijk
een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid die verder reikt dan het economische
belang van het bedrijf alleen.

Inclusieve stad
Opvallend is dat de visie van ondernemend
Amsterdam veel verder gaat dan alleen
‘het ondernemen’ of ‘het eigen bedrijf’. Ze
prefereren economische groei, maar bij de

Nieuwe samenwerkingsvormen
ontstaan
Het Amsterdamse bedrijfsleven ziet digitalisering en e-commerce sterk toenemen en

beschouwt de mondialisering van markten
als de belangrijkste externe ontwikkeling in
de toekomst. Om die reden is bijna 80% van
de respondenten uit de ORAM-enquête nu
al bezig met nieuwe samenwerkingsvormen.
Voorbeelden zijn co-creatie, allianties en open
innovaties. Men beschouwt de zich aankondigende circulaire economie als een nieuwe kans
om verdere economische groei te realiseren.
Het advies van ondernemers aan de stad
is over te stappen van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen,
zoals zonne- en windenergie. Wonen, werken
en recreëren in Amsterdam dienen beter op
elkaar te worden afgestemd, zodat er energie
kan worden bespaard.

Wakker liggen
Amsterdamse ondernemers denken veel na
over de toekomst van hun bedrijf en geven
prioriteit aan optimale bereikbaarheid en
infrastructuur, zowel fysiek als digitaal. Men
heeft vertrouwen in de beschikbaarheid van
goede bedrijfslocaties. Sommige ondernemers
vragen zich alleen af hoe ze onderscheidend
en concurrerend kunnen blijven in een snel
veranderende wereld. Daarbij dringen zich

in hoog tempo allerlei vragen op; hoe het
bedrijfsleven moet aanhaken op de verdergaande digitalisering, wat het businessmodel
is van de toekomst, waar men goed personeel
kan vinden en of er voor deze mensen nog een
woning is te vinden in Amsterdam.

Toekomst van de haven
Het merendeel van de havenondernemers
onder de respondenten maakt zich zorgen
over de toekomst van de haven. De oprukkende nieuwbouw en de snelle afbouw van de
kolenoverslag – een belangrijke ladingstroom
in de Amsterdamse haven – worden genoemd
als grootste bedreiging. Het bevreemdt dat
havenactiviteiten moeten worden afgebouwd
zonder dat er concreet zicht is op activiteiten
die daarvoor in de plaats moeten komen. Een
passende visie op de toekomst van de haven is
essentieel voor een goed investeringsklimaat.
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AMSTERDAM MOET GROEIEN

WAT AMSTERDAMSE
ONDERNEMERS BELANGRIJK
VINDEN VOOR HUN BEDRIJF (1)

12,8%
Meer dan 1,5 miljoen inwoners
Profiel van de
respondenten
De respondenten werken in
het bedrijfsleven, maar ook
bij non-profitorganisaties en
de overheid. Heel wezenlijk
is dat bijna iedereen zegt
dat Amsterdam als vestigingsplaats van groot belang
is voor hen. Hoewel ruim
de helft van de bedrijven
een vestiging in binnen- en
buitenland heeft, bevindt
uiteindelijk 80% van het
totale aantal locaties zich
in de Metropoolregio. Bijna
tweederde van de respondenten woont niet in Amsterdam,
maar wel binnen een straal
van 30 kilometer rondom
de stad. Wie buiten de stad
woont, voelt zich niettemin
sterk verbonden met de stad
en men heeft er dus ook een
mening over. Die mening is
nadrukkelijk breder dan hun
eigen werkterrein of de sector waarin zij werkzaam zijn.

45,2%
1,5 miljoen inwoners

42,0%
850.000 inwoners

NIEUWE VORMEN VAN SAMENWERKING

1

2

3

4

Economie

Ruimte

Sociaal

Cultureel

82,1% van ondernemend Amsterdam is bezig
met nieuwe vormen van samenwerking

WAT AMSTERDAMSE
ONDERNEMERS BELANGRIJK
VINDEN VOOR HUN BEDRIJF (2)

1

Co-creatie, allianties
en open innovaties

Circulaire
economie

Wegen en netwerken

3

2
Ruimte en groen

Zonne- en
windenergie

4

Gebouwen en voorzieningen

Wonen, werken en recreëren
op elkaar afstemmen =
energiebesparen
Water

35

ORAM BLAUWDRUK

13

‘HET IS BELANGRIJK VOOR ELK
HOTEL DAT DE STAD LEEFBAAR IS‘

W
REMCO GROENHUIJZEN, HOTELIER

Hoe komt de Amsterdamse economie in haar derde gouden eeuw? Hotelier Remco
Groenhuijzen van The Grand hoopt vooral op welwillendheid bij de Amsterdammers.
‘Ook hotels dragen bij aan de leefbaarheid.’

Wat verander, laat staan verbéter je nog aan
een eminent hotel als Sofitel Legend The Grand.
Gevestigd in het voormalige stadhuis van Amsterdam ademt het 177 luxekamers tellende hotel
grandeur die de vijf sterren overtreft.
Maar veranderen moet. Continu, zegt general
manager – hoteldirecteur – Remco Groenhuijzen.
“Ook binnen het topsegment moeten we ons blijven
onderscheiden. We richten ons toch met vijf, zes
hotels in de binnenstad op een vergelijkbaar publiek.
Het verschil tussen The Grand en het Waldorf of
Amstel moet ook voor de gast duidelijk blijven.”
Wat micro geldt, geldt ook macro. De hele hotellerie moet veranderen, voortdurend. Om aantrekkelijk te blijven voor de gast, om geld op te leveren
voor eigenaren en salarissen voor het personeel.
Maar ook om in hun stad bij te dragen aan een
gezond leefklimaat.
“Het is in het belang van iedere hotelier dat de
stad leefbaar blijft. Anders krijgt Amsterdam
heel snel een negatief imago, waarna bezoekers
en bedrijven – en dus onze gasten – de stad links
laten liggen. Mensen laten op internet snel genoeg
weten dat er iets mis is.”
Hij spreekt uit ervaring. Groenhuijzen (54) stapte
in de jaren negentig over van Van der Valk naar
hotelgigant Accor, op zoek naar internationaal
avontuur. Maar vervolgens kwam hij niet meer van
Amsterdam los.
Groenhuijzen opende achtereenvolgens Ibis
Stopera voor de Franse keten, maakte Ibis Schiphol met toevoeging van budgethotel Etap (nu: Ibis
Budget) tot grootste hotel van Nederland en werd
regiodirecteur van de Nederlandse budgethotels
van Accor.
Vervolgens keerde hij als directeur terug naar dat
andere Amsterdamse megahotel, het 610 kamers
tellende Novotel aan de Europaboulevard, om het
vervolgens grondig te verbouwen en uit te breiden.

Crisiswerkgroep
Namens Novotel zat hij tien jaar geleden in de door
de gemeente opgezette crisiswerkgroep die aan
de basis stond van de hotelhausse die de stad de
afgelopen jaren in zijn greep had.

“Technologiebeurs IBC dreigde toen de stad te verlaten, onder meer doordat er te weinig kwalitatief
goede, betaalbare hotelkamers waren. Daar zijn
toen die 9000 extra kamers uit voortgekomen.”
De missie slaagde. IBC – deze week weer – en
andere megabeurzen bleven behouden voor de
stad, evenals een gestaag groeiende toeristenstroom. De kamerprijzen bleven in het gareel en
het aantal kwaliteitshotels groeide enorm.
Alleen ging dat niet geleidelijk. “Eerst bleef die
hotelgroei achter, toen kwamen er door de crisis
heel veel kantoorgebouwen leeg te staan die zich
uitstekend leenden voor hotel. Bovendien ging de
stad werken aan zichzelf. De musea werden verbouwd, snelwegen verbreed.”
Toen dat allemaal klaar was, kwamen de bezoekers.
Massaal.
Dat gebrek aan geleidelijkheid bepaalt volgens hem
nu de felheid van de tegenreactie van Amsterdammers, die zich door bezoekers klemgezet voelden,
de perceptie van drukte en de reactie van politici,
die met de verkiezingen aan de horizon over elkaar
buitelden met maatregelen.
“Ik kan niet zeggen waar het fout is gegaan, want
het ging niet fout. Er is precies gebeurd wat nodig
was. Alleen kwamen die hotels plots allemaal
tegelijk.”
De tegenbeweging verbaast hem dan ook niet.
“Maar ik stoor me wel aan het eenzijdige beeld dat
wordt geschetst van de hotelindustrie als anti-Amsterdams, als graaiers.”
“Van geliefd is de bezoeker plotseling een paria
geworden. Terwijl hij maar een deel is van de
ontwikkelingen. Nederlanders en Amsterdammers
bezoeken ook de binnenstad en dragen zo ook bij
aan het gevoel van drukte. Amsterdammers verhuren hun huis ook op Airbnb.”
“Het verschijnsel drukte is veel groter dan hotels
alleen. Stel dat alle 32.000 hotelkamers in de
regio allemaal vol zouden zitten. Dan heb je het
over zestig-, zeventigduizend gasten. Op 1,2
miljoen inwoners. Een druppel. Maar alleen hotels
krijgen de schuld.”

Buiten de binnenstad
Houd in de gaten dat die bezoekers ook iets
opleveren, waarschuwt hij: werkgelegenheid en
inkomsten. De circa 40.000 mensen die in de
horeca werken, waarvan 8600 in hotels, zijn
volgens Groenhuijzen raken in de druktediscussie
ondergeschoven.
“Alleen The Grand biedt al 300 mensen werk, en
daar zitten ook veel laagopgeleiden tussen. En kijk
eens wat wij, met onze kamerprijzen, afdragen aan
toeristenbelasting.”
“Bezoekers zorgen ook voor bestaansrecht van
winkels, musea en horeca, voor het diverse aanbod
daarvan in de stad. Vroeger gingen wij als hoteliers
naar Londen en Parijs om inspiratie op te doen. Nu
komen hotelmensen hierheen op inspiratiereis.
“Ja, dat leidt in delen van de stad tot monocultuur,
en dat is een probleem waar wat aan gedaan moet
worden, door beter te sturen. Maar we zitten nu
in de situatie dat hotelontwikkelingen wél aan
banden worden gelegd, omdat dat met de regels
toevallig kan en de komst van ongewenste winkels
en horeca niet. En dat terwijl veel nieuwe hotels
juist zaken aan de stad hebben toegevoegd die
voor Amsterdammers bedoeld zijn: skybars, restaurants, wellnesscentra.”
Want de hotellerie verandert volgens Groenhuijzen
wel degelijk mee met de maatschappij. “Er zijn de
afgelopen tien jaar nieuwe hotelformules bijgekomen voor nieuwe doelgroepen, er zijn nieuwe
segmenten gekomen waarbij hotels met toch veel
kwaliteit ook een goed rendement buiten het drukste deel van een stad kunnen behalen.”
Dat geldt misschien wel vooral in Amsterdam,
waar de groei zich de afgelopen jaren vooral buiten
de binnenstad afspeelde. “Het is echt niet zo dat
de hotelsector zich blindstaart op die binnenstad,”
zegt Groenhuijzen. “Ik zie een formule als Sofitel
of een hotel als The Grand niet snel naar de stadsrand gaan; daar vraagt de gast niet naar en daar
zijn de operationele kosten te hoog voor.”
“Maar lifestylehotels hebben daar echt een oplossing voor gevonden. Die garanderen een hoge
kwaliteit met een ander kostenniveau zodat ze
wel rendabel zijn buiten een binnenstad. Kijk naar
CitizenM of Sir Adam.”
Ook Accor, het Franse moederbedrijf van Sofitel
en The Grand buigt daarin mee. Het concern heeft
met Mama Shelter of het eigen Jo & Joe, beide op
zoek in Amsterdam, ook zulke merken in huis. Hij
schrikt er wel van dat er in Amsterdam nog zeker
80 hotelprojecten volgens het voorgaande beleid
uitgevoerd kunnen worden. “Het verleden heeft

geleerd dat groei geleidelijk moet gaan, zodat
wonen, werken en recreëren in balans blijft. Nu
komen er eerst heel veel hotels bij, en vervolgens
niks meer. Terwijl het aantal Airbnb-adressen blijft
groeien. Daardoor slaat de balans door. ”
“Het is heel goed om breder te kijken, naar de
Amsterdamse metropool, als plek voor verdere
ontwikkelingen. Kijk naar Amsterdam-Oost, wat
de toevoeging van horeca heeft betekend voor de
leefbaarheid. Dat kan in de regio ook.”

‘Groei moet
geleidelijk
gaan, zodat
wonen, werken
en recreëren
in balans blijft.’

Luxeprobleem
“Een gezonde horecasector is in Amsterdam geen
gegeven. Alle analisten zeggen dat het zo ontzettend goed gaat, maar wij hadden in juli en augustus vorig jaar een duidelijke dip; door de aanslagen
in Europa maar ook door de toevoeging van al die
hotels. Er is een gezamenlijk luxeprobleem, dat
ook gezamenlijk moet worden opgelost. Steden
groeien nu eenmaal en als we daar niet op de juiste
manier daarmee omgaan, dan zitten we straks met
een monocultuur zoals in Venetië.”
Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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‘VOLOP TOEKOMST GROOTSTE
BENZINEHAVEN TER WERELD’

N

PETER VAN WESSEL, DIRECTEUR EUROPADIVISIE OILTANKING

Als grootste benzinehaven is Amsterdam het pompstation van de wereld, maar
het Europese hoofdkantoor van tankopslagbedrijf Oiltanking zit nou net niet in de
haven. In de Amerikahaven komt het machtige leidingwerk van Oiltanking samen
– de grootste olieterminal, een kerosineleiding van 16 kilometer naar Schiphol,
een honderd kilometer lange pijpleiding naar olieplatforms op de Noordzee en
meer dan negentig opslagtanks voor 1,6 miljard liter diesel, benzine en kerosine.
Maar Peter van Wessel, directeur van de Europadivisie van Oiltanking, heeft zijn
kantoor op de Zuidas.

Niet dat hij daar vaak is. Behalve voor vijf grote
terminals in Nederland en België is Van Wessel
ook verantwoordelijk voor kleinere tankopslagbedrijven in Zuid-Europa - van Malta helemaal
tot op de Zwarte Zee. Maar het leeuwendeel van
de benzine komt uit het zogeheten ARA-gebied
-Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen- met Amsterdam als grootste knooppunt. Alleen de havens
van Houston en Singapore komen daar enigszins
in de buurt.
En dat terwijl Amsterdam zelf geen raffinaderijen
heeft. De verwerking van ruwe olie gebeurt in Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied. Daarmee
is niet gezegd dat benzine hier alleen maar wordt
opgeslagen en overgeslagen. Van geraffineerde olie
worden verschillende soorten benzine gemaakt
door vermenging en toevoegingen. Hier krijgt
de benzine het juiste octaangehalte, wordt het
loodvrij gemaakt en ontzwaveld, precies hoe de
opdrachtgever het wil hebben.
Met een raffinaderij voor op de Noordzee gewonnen olie is het veertig jaar geleden wel begonnen.
Dat was de kiem voor de Amsterdamse benzineoverslag die vooral sinds de eeuwwisseling snel is
gegroeid. “Veel kleinere boten waren dat destijds,
een business die Rotterdam liet liggen,” weet Van
Wessel. “Amsterdam is daarop ingesprongen. Mijn
voorgangers zijn heel ondernemend geweest, net
als veel andere Amsterdammers.”

Dat het minder wordt, is sinds het klimaatakkoord
van Parijs wel duidelijk, toch?
“De samenleving blijft enorm afhankelijk van
energie, betrouwbare energie - of het nou voor
vervoer is, voor ziekenhuizen of Schiphol. Toen
vorig jaar een dag lang de stroom uitviel was
er toch lichte paniek. Maar het zal duurzamer
worden. Of we gaan fossiele brandstoffen slimmer
of schoner gebruiken. Auto’s en vliegtuigen zijn al
veel efficiënter dan vroeger. Het betekent ook niet
dat we geen infrastructuur meer nodig hebben. De
havens van Amsterdam en Rotterdam zullen een
rol blijven spelen in de nieuwe economie. “
De steenkooloverslag, met 16 miljoen ton ook een
grote speler in de Amsterdamse haven, heeft al te
horen gekregen dat het per 2030 afgelopen moet
zijn. Bang dat jullie de volgende zijn?
“Iedereen die in de haven werkt, beseft dat kolen
en andere grondstoffen opraken en dat zo veel
CO2-uitstoot niet houdbaar is vanwege de klimaatverandering. De energietransitie is niet te stoppen
en ik vind ook dat het moet, maar we kunnen niet
morgen een knop omzetten waardoor alles groen is.
Daarvoor is geld, tijd en kennis nodig die je moet
opbouwen. Daarom verwachten we van de politiek
dat de afspraken worden nagekomen zodat de
bedrijven kunnen investeren in de energie van de
volgende generatie en de opslag daarvan.”

Blijft Amsterdam ‘s werelds grootste benzinehaven? Er komen snel meer elektrische auto’s. Wanneer
“Dat is geen doel op zich, kwaliteit is eigenlijk
komt voor benzine het omslagpunt?
belangrijker dan schaalgrootte. Die hebben we ook
“Ha, dan wordt dat de kop van dit interview...Het
niet helemaal zelf in de hand. Amsterdam is een
wordt minder, maar of het nou in tien jaar halveert
energiehaven omdat Noord-Europese raffinaderijen of dat we daar dertig jaar voor nodig hebben? Of
meer benzine maken dan in Europa nodig is. En
dat er zeventig procent van overblijft? Er zijn veel
we hebben diesel tekort. Dus het ligt ook aan de
economieën waar behoefte blijft bestaan aan olieraffinaderijen en de afzetmarkt. Een groot deel van producten. Over vijftig jaar, dát is een verschil van
de benzine uit Amsterdam gaat naar Zuid-Amerika, dag en nacht met nu. En voor ons klimaat valt het
Afrika en Azië.”
te hopen dat over vijf jaar al veel veranderd is.”

Dertig jaar?
“Het zal schoner worden. Veertig jaar geleden hebben onze aandeelhouders besloten hier wat tanks
neer te zetten, toen deden we veel meer in zware,
zwarte producten als stookolie. Ik verwacht dat
we over veertig jaar nog steeds in de haven zitten
met tanks, maar het wordt minder, anders, duurzamer. Waar nu benzine en kerosine de hoofdmoot
vormen, is dat straks misschien waterstof.”
De haven zit een beetje in het verdomhoekje. Er
komen bruggen, de cruisevaart moet weg uit het
centrum en binnen de ring wordt het havengebied
gereedgemaakt voor woningbouw...
“Daar heb ik een dubbel gevoel over. De haven zat
vroeger op de Oostelijke Eilanden en in Noord,
dingen veranderen. Maar ik denk ook dat de
gemiddelde Amsterdammer nu niet weet wat in de
haven gebeurt. Toen ik hier studeerde had ik ook
geen idee. Wist alleen van vrienden dat ze auto’s
laadden op de Nissanboot. Dat is in Rotterdam
en Antwerpen wel anders, daar raakt de haven
meer aan het hart van de stad. Maar zestig- tot
zeventigduizend banen zijn direct gerelateerd aan
de havens in het Noordzeekanaalgebied.”
In de benzine zit maar weinig werkgelegenheid,
toch?
“Bij Oiltanking hebben we zo’n honderd mensen in
dienst. Maar als je de toeleveranciers meetelt kan
je dat makkelijk met een factor drie-vier vermenigvuldigen. En er gebeurt in de haven nog veel meer
dan olie en kolen.”
Is de teneur niet gewoon: weg met die viezigheid?
“Zo vies is het anders niet. De benzine ruik je
nauwelijks nog. Ik heb voor Oiltanking in Jakarta
gewerkt, in Rio de Janeiro. Onze haven is brandschoon als je het vergelijkt met het Verre Oosten
en Zuid-Amerika. We kunnen niet allemaal ons
geld verdienen met op de Zuidas zitten. Of door
toerisme. We willen allemaal werken, dan moeten
we geen tweede Venetië worden.”
Een Zwitserse pressiegroep schreef vorig jaar dat
Afrika veel vuilere brandstoffen krijgt, vooral uit
Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen. In haar
rapport werd aannemelijk gemaakt dat reststoffen
worden bijgemengd uit de schone benzine voor de
Europese markt.
“Geen reststoffen of afvalstoffen. In Europa mogen
onze producten minder zwavel en loodhoudende

stoffen bevatten dan daar. Hier hadden we twintig
of dertig jaar geleden ook nog geen Euro loodvrij of roetfilters. Het is een moeilijk onderwerp,
we zitten meteen in het beklaagdenbankje alsof
we gifmengers zijn. Tja, als je een liter benzine
opdrinkt, overleef je het ook niet. Ik denk wel dat
de sector zich dit aantrekt. Het is zaak dat ze in
Afrika ook dit soort wetgeving aannemen en dat
wij ze daarbij helpen.”
Zijn er nog fossiele brandstoffen in de derde
Gouden Eeuw?
“Jazeker! We gaan ze alleen niet meer simpelweg
verbranden. We gaan ze slimmer gebruiken, wel
voor zwaar transport, maar op een zuiniger manier,
in combinatie met biobrandstoffen en met meer
hergebruik. Zoals we ook plastic en ander afval
gaan inzamelen en via de havens terugbrengen
naar de chemische industrie. Die circulaire economie gaat zeker kansen bieden. We zitten aan een
zeemond, hebben een groot achterland. Maar ook
dan heb je de infrastructuur, een haven, dus nog
hard nodig.”

‘De energietransitie is niet te
stoppen en ik
vind ook dat het
moet, maar we
kunnen niet morgen een knop omzetten waardoor
alles groen is’

Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.
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5 september  
ZOMMERBORREL

15

HORTUS BOTANICUS
AMSTERDAM

16

LENTEBORREL
TOLHUISTUIN
AMSTERDAM
4 april
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‘Amsterdamse ondernemers
moeten zich verantwoordelijk
voelen om het beste van hun
stad te maken’
TERUG NAAR DE MENTALITEIT

VAN DE ‘MERCATOR SAPIENS’

“Het is niet eenvoudig om direct lessen en richtlijnen aan het verleden te
ontlenen. De omstandigheden zijn namelijk nooit gelijk. Maar de geschiedenis kan
wel inspireren”. Prof. Dr. Remieg Aerts pleit voor de terugkeer van de mentaliteit
van de ‘Mercator Sapiens’ (de ondernemende bestuurder), stedelijke regie en een
gemeentebestuur met visie. “Een mooie stad is geen verzameling particuliere
bouw-statements, maar een organische of georganiseerde structuur. Ook al botst
het vaak, toch is het van belang dat deze partijen samenwerken.”
‘Kunnen moderne Amsterdamse ondernemers en
bestuurders wat leren van
het succes van hun stad
in de Eerste en Tweede
Gouden Eeuw. Of bieden
in het verleden behaalde
resultaten geen garantie
voor de toekomst?’ ORAM
legde deze vraag voor
aan Prof. Dr. Remieg Aerts,
hoogleraar Nederlandse
geschiedenis aan Faculteit
der Geesteswetenschappen
van de Universiteit van
Amsterdam (UvA).

De term ‘Gouden Eeuw’ die wij tot op de dag
van vandaag verbinden aan de 17de eeuw
van Nederland, is bedacht in de 19de eeuw.
Ondernemers uit die tijd, lieten zich aanmoedigen door die periode. Die enorme groei
en dynamiek in het Amsterdam van toen, is
vergelijkbaar met die in Chinese steden nu.
Amsterdam groeide tussen 1860 tot 1890
in rap tempo van 260.000 naar 430.000
inwoners en komt in 1910 door natuurlijke
groei, lagere sterfte, betere hygiëne, annexatie van randgemeenten en werkzoekenden uit
op een half miljoen bewoners. Voor het eerst
sinds de 17de eeuw waren Amsterdamse
stadsuitbreidingen nodig. Het ene na het
andere ambitieuze stadsuitbreidingsplan rolt
de tekentafel af en zo ontstaan de Plantage,
de Pijp, Zuid, de Kinker- en de Staatsliedenbuurt.

Londen en Parijs achterna
In navolging van Parijs, Londen en Brussel,
begon ook Amsterdam aan het einde van de
19de eeuw een aanzienlijke stad te worden,
vol gebouwen en projecten met een aanspre-

kende, stijlvolle en eigentijdse architectuur.
Meest bekende voorbeelden daarvan zijn
Paleis van Volksvlijt, Vondelpark, Rijksmuseum, Centraal Station, Concertgebouw,
Stedelijk Museum, Stadsschouwburg, Beurs
van Berlage, de galerij aan de nieuwe Raadhuisstraat, de Bijenkorf, de gebouwen van de
grote kranten aan de Nieuwezijds Voorburgwal en tal van andere aanzienlijke winkel- en
bedrijfspanden.

Verklaring voor het succes
Ondernemerschap heeft een belangrijke rol
gespeeld in het proces van modernisering,
schaalvergroting en verfraaiing van de stad
gedurende de Tweede Gouden Eeuw. Amsterdam kreeg door de aanleg van de nationale
infrastructuur van spoor- en waterwegen een
economische centrumfunctie, in een periode
dat de hele Nederlandse economie begon te
expanderen. Daardoor groeide ook de financiële sector, waarin Amsterdam altijd al sterk
was. Financiële instellingen maakten een
verdere schaalvergroting mogelijk. Daarmee
ontwikkelde ook het havenbedrijf zich, en

de bouwnijverheid, de transportsector, het
winkelbedrijf en de grootschalige industrie.
Rond 1900 was Amsterdam de grootste
industriestad van Nederland, vooral in de
diamantbewerking, de bouw, de metaalsector,
en de kleding- en voedingssector. Na 1870
groeide het aantal nieuwe ondernemingen
snel, vooral in de bouw, de industrie en het
transport, vooral rederijen en de belangrijke
Stoomvaart-Maatschappij Nederland (SMN),
die uitgroeide tot één van de meest centrale
bedrijven in het economische netwerk. De
openstelling van de Indische kolonie voor
particulier ondernemerschap leverde na 1870
nog eens 163 nieuwe Amsterdamse ondernemingen op.

Nieuwe ondernemers
Wie waren die ondernemers aan het einde
van de 19de eeuw? Er zijn diverse groepen
te identificeren. Belangrijk is dat na 1860 de
Amsterdamse economische bovenlaag veel
opener en gevarieerder werd. Naast de oude
handelshuizen ontstonden nieuwe groepen
ondernemers, met hun netwerken, en ook
zij kregen toegang tot het sociale verkeer in
hooggeplaatste kringen. De nieuwe groepen
in de financiële dienstverlening, handel en
andere ondernemingen waren Duitse kooplieden (o.a. Brenninkmeyer, Cloppenburg,
Dreesmann, Insinger, Spakler en Gerzon),
Joodse bankiersfamilies (Wertheim, Lippmann en Rosenthal), Doopsgezinde families
(Van Eeghen, Van Heukelom en Fock) en
Amsterdamse zakenfamilies die elkaar kenden (Boissevain, Pierson, Heldring, Den Tex,
Van Loon, Labouchère en Bienfait). Veel van
deze zakenfamilies waren privé én zakelijk
met elkaar verbonden en woonden veelal aan
de Heren- en Keizersgracht.

Mercator Sapiens
Er was nog iets anders dat veel van deze
Amsterdamse zakenfamilies deelden, dat
sterk bijdroeg aan de bloei van de stad: hun
burgertrots. Dit type ondernemers wordt wel
de Mercator Sapiens genoemd; kooplieden die
tevens bestuurders van Amsterdam waren.
Met de ambitie om die stad groot, machtig
en mooi te maken. Onder meer door kunst en
wetenschap te bevorderen. Zij waren mannen
van beschaving; meestal liberale zakenmannen met een brede culturele interesse en een

warme liefde voor de stad, zoals Potgieter,
Zimmerman, Muller en Quack.
De ‘wijze koopman’ werd in de Eerste Gouden
Eeuw voor het eerst genoemd door Casper
Barlaeus in zijn beroemde rede ter gelegenheid van de opening van het Athenaeum in
Amsterdam (1632). De stichting van deze
onderwijsinstelling – de voorloper van de
Universiteit van Amsterdam – stond geheel in
het teken van intellectuele aanspraken van de
Amsterdamse Mercator Sapiens.
Veel van het moois dat het beeld van de
Tweede Gouden Eeuw bepaalt, is inderdaad
gerealiseerd door mannen uit het zakencircuit
die van hun stad hielden. Zij waren trots op
Amsterdam en het stoorde hen dat de stad
zich lange tijd niet zo ontwikkelde als de
buitenlande hoofdsteden, met hun boulevards,
parken, theaters, musea en concertzalen.

Prof. Dr. Remieg Aerts
(Amsterdam, 1957)Remieg
Aerts houdt zich in zijn
onderwijs en onderzoek bezig
met Nederlandse en algemene
geschiedenis sinds 1750, in het
bijzonder van de negentiende
eeuw. Hij is auteur van het
boek Thorbecke wil het. Eerder
publiceerde hij onder meer met
Herman de Liagre Böhl, Piet
de Rooy en Henk te Velde het
succesvolle handboek Land van
kleine gebaren. Een politieke
geschiedenis van Nederland
1780-2013.
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de liberalen vooral het particulier initiatief
aanmoedigden, gingen zij een veel actiever
beleid voeren. Via een directe belasting op
inkomen verdubbelden zij het gemeentebudget. De jaarlijkse uitgaven verdrievoudigden,
vooral voor publieke werken en modernisering van de stedelijke infrastructuur. De
Stad kreeg een goed rioleringsstelsel en
stoomgemalen zorgden voor een betere
waterhuishouding. Maar ook in onderwijs
werd geïnvesteerd, en in 1877 werd het oude
Atheneum een volwaardige universiteit, de
gemeentelijke Universiteit van Amsterdam,
de voorloper van de huidige Universiteit van
Amsterdam.
Na de liberale periode volgde in 1893 een
periode waarin de radicalen het voor het zeggen kregen in Amsterdam. Samenleving ging
boven het individu. Dat leidde vanaf 1890 tot
de komst van nutsbedrijven die in gemeentelijke handen kwamen. Gevolg: verbetering van
het leef- en woonklimaat.

Lessen uit het verleden
Hoofdstad geen hofstad
Dat de hoofdstad achter liep op andere
wereldsteden had te maken met het feit dat
Amsterdam niet de regeringsstad en de hofstad was, zoals in andere hoofdsteden. Het
ontbrak aan centrale regie in vormgeving van
de stad en het creëren van grandeur, zoals in
Parijs, Berlijn, Brussel. Openbare ruimte was
in Nederland geen staatsbezit. In Amsterdam
was bijna alle vastgoed in private handen. De
gemeente beschikte zelf over weinig middelen. Daarom konden er in Amsterdam nooit
grootschalige plannen voor stadsuitleg, dempingen, doorbraken en nieuwbouw worden
gerealiseerd. Een uitzondering hierop vormde
Samuel Sarphati, arts in Amsterdam en niet
in de laatste plaats een ondernemer. Hij wist
het eerste spectaculaire, moderne, beeldbepalende gebouw in Amsterdam te realiseren.
Het gebouw dat men in Amsterdam kent als
het Paleis voor Volksvlijt. In 1929 werd het
helaas door brand verwoest, maar voor die
tijd was het dé locatie voor de verspreiding
van kennis door tentoonstellingen en presentaties.

Amsterdam cultuurstad
In de decennia na 1860 is veel gerealiseerd
door het mecenaat van Amsterdamse zaken-

lieden, in verenigingen, maatschappijen of
NV’s. Zij waren betrokken bij de professionalisering van het toneel, de klassiekemuziekcultuur en de oprichting van musea. Van
Eeghen nam het initiatief voor het Vondelpark. Uit de kring van de beurs kwam het
initiatief voor het Concertgebouw met een
eigen toporkest. De aandeelhouders waren
Amsterdamse kooplieden, beursmakelaars
en bankiers. Dit waren de topjaren van het
cultuurmecenaat, toen er eigenlijk nog geen
cultuurbeleid van overheidswege bestond.
Het werd breed gedragen door Amsterdamse
zakenlieden die hun stad op internationaal
niveau wilden terugbrengen. Ze genoten zelf
van cultuur op niveau en maakten die voorliefde mogelijk voor hun stadsgenoten. Zij
hebben van hun tijdperk een Tweede Gouden
Eeuw gemaakt.

Regie
Niet alleen de ondernemers zorgden voor
het succes. Er was nog een andere partij die
voor de opbloei verantwoordelijk was: een
actief gemeentebestuur met visie van drie
opeenvolgende generaties (1860-1890). Tot
midden 1860 regeerde in Amsterdam het
conservatisme. Na 1870 stonden de liberalen
van Thorbecke 20 jaar aan het roer. Hoewel

Terug naar de mentaliteit van de ‘Mercator
Sapiens’. Dat is één van de belangrijkste
lessen die Amsterdam ondernemers en
bestuurders in de toekomst kunnen meenemen. “In Amsterdam gevestigde ondernemers moeten de verantwoordelijkheid voelen
om het beste van hun stad te maken”, aldus
Prof. Dr. Aerts. “Burgertrots, verantwoordelijkheidsbesef, betrokkenheid, ondernemerschap dat niet voorbij gaat aan de belangen
van aandeelhouders, maar daar evenmin bij
halt houdt. Dat een organiserende functie
wil hebben. Maar daar is een netwerk van
‘Amsterdams voelende ondernemers’ voor
nodig.

Stedelijke regie
Een mooie stad is geen verzameling particuliere bouw-statements, maar een organische
of georganiseerde structuur. Wat Amsterdam, Venetië, Florence en Parijs mooi maakt,
is maatvoering. Doordacht, er zit een plan
achter. De mooiste gedeelten van Amsterdam
– bijvoorbeeld de Grachtengordel – zijn planmatig aangelegd. Uniformiteit met variëteit
daarbinnen. We zien hier de samenwerking
van ondernemerszin en stedelijke regie, visie
van bestuur.

Gemeente met visie
Ook al botst het vaak, toch is het van belang
dat deze partijen samenwerken. Hiervoor
is een gemeentebestuur nodig met visie.
Evenzeer als ondernemerschap noodzakelijk
is, is stedelijke regie nodig, van een gemeentebestuur met een visie, ondersteund door
en in samenspraak met particulier initiatief. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat
Amsterdam bewoonbaar en betaalbaar blijft.
En dat er geen segregatie optreedt. Maar
ook dat nieuwkomers inburgeren door een
productieve bijdrage te leveren. Want alleen
zo blijft de stedelijke bevolking bestaan uit
een rijke variëteit aan groepen, en dat is
belangrijk voor het creatieve en innovatieve
karakter van de stad.

KOOPMANSCHAP
UIT DE EERSTE
GOUDEN EEUW ALS
MODEL VOOR NIEUWE
ONDERNEMERSZIN*
“Misschien vormen de brede ideeënrijkdom en de sterke betrokkenheid van velen
wel de voornaamste aanzet tot ongekende
welvaart onder een aanzienlijk deel van de
bevolking. Iedereen maakt over alles ruzie,
maar beschikt gelukkig over de al eeuwen
beproefde mentaliteiten van de koopman: de
schoorsteen moet roken en iedereen hoort
aan zijn trekken te komen, anders is er geen
handel. Door marchanderen en schipperen zijn we de meesters geworden van het
compromis. En onze leiders functioneren het
best als gesprekleiders, aan het hoofd van
een tafel waaraan wij ook zitten. Gespreide
macht en brede draagvlakken bij de besluitvorming leveren al eeuwen een stabiele welvaart op, met zo nu en dan een uitschieter.
Dat model werkt ook in de toekomst?”

Prof. Dr. Herman Pleij
(Hilversum, 1943)
Emeritus hoogleraar historische Nederlandse
letterkunde, gespecialiseerd
in de literatuur van de Late
Middeleeuwen. Auteur van
onder meer de ‘Moet (nog
altijd) Kunnen, Middeleeuwen,
Sprekende Denkers en
Plaatsen Van Herinnering.
Tafelgast bij De Wereld
Draait Door.

* De inhoud van dit artikel komt voort uit het Eerste en
Tweede Gouden Eeuw College van respectievelijk Prof.
Dr. Herman Pleij en Prof. Dr. Remieg Aerts, die ORAM
organiseerde in 2017 ter gelegenheid van haar 100-jarig
bestaan.
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‘NOORD/ZUIDLIJN NAAR SCHIPHOL
VERLENGEN MET ELEKTRISCHE BUS’

W

ERIC VAN EIJNDHOVEN, CONNEXXIONDIRECTEUR

Eric van Eijndhoven, directeur openbaar vervoer van Connexxion, merkt dat de
hoofdstad steeds slechter bereikbaar wordt. Hij staat met zijn auto steeds vaker
in de file en moet in de trein naar Amsterdam meestal staan. “Dat is niet omdat
de NS het zo slecht doet, maar heel veel mensen willen tegenwoordig graag naar
Amsterdam. Economische groei wordt altijd gezien als iets positiefs, maar als je
daardoor moet staan in de trein, ervaar je die economische groei helemaal niet zo.”

Wie openbaar vervoer in Amsterdam voor zich
ziet, zal allereerst aan het GVB denken, maar het
net van busbedrijf Connexxion sluit zich langzaam
rond de stad. In Zaandam en het Gooi verzorgt
Connexxion het openbaar vervoer al een een tijdje,
ook Haarlem en de IJmondgemeenten hebben
opnieuw voor 10 jaar Connexxion gekozen. En concessiegebied Amstelland-Meerlanden, waar Schiphol en Zuidoost onder vallen, is opnieuw in handen
gevallen van het busbedrijf. Hier wil Connexxion,
onderdeel van de mondiale ov-gigant Transdev, de
reizigers laten zien waar het de afgelopen jaren
in geïnvesteerd heeft. Er zullen – 24 uur per dag
– veel meer bussen gaan rijden tussen de luchthaven en de omgeving, belooft Van Eijndhoven. Alle
plaatsen in de regio waar meer dan 10.000 mensen
wonen, krijgen een directe busverbinding met Schiphol.

Honderd nieuwe elektrische bussen

Gloednieuwe dubbeldekkers van VDL, een nieuwe
verschijning in het Nederlandse ov, en 100 elektrische bussen moeten het provinciale imago van
Connexxion veranderen in dat van een modern
vervoersbedrijf dat een volwaardig alternatief is
voor de auto of rails. Want de bus is voor sommige
forenzen en politici nog een beetje een truttig
alternatief, erkent Van Eijndhoven. “Ik snap het
sentiment in een tramstad als Amsterdam, maar
de bus is echt de toekomst in het vervoer van
grote groepen mensen.”
Van Eijndhoven heeft gelijk als hij zegt dat het
debat over de toekomst van het Amsterdamse ov
vooral wordt gevoerd in termen van nieuwe tramen metrolijnen. Ook nu IJburg dichtslibt door de
beperkte capaciteit van tram 26, ligt de focus
op het verlengen van de bestaande trams – met
als nadeel dat die pas eind 2019 beschikbaar zijn.
Volgens Van Eijndhoven moeten overheden echt
anders nadenken over bus versus tram. “Over vier
jaar wordt 85 procent van onze buskilometers
rondom Schiphol elektrisch gereden, net als de
tram. Ook de capaciteit van onze 21-meterbussen

is met 191 passagiers groter dan dat van een standaard tram”, somt Van Eijndhoven op. “Bovendien
kan een bus bij een stremming ergens omheen en
kunnen wij bij drukte veel dichter achter elkaar
aanrijden dan trams en metro’s.” En dat tegen veel
lagere aanschafkosten, want de aanleg van rails
en stations maakt tram- en metroverbindingen
schreeuwend duur. “Weet jij nog hoeveel de Noord/
Zuidlijn heeft gekost? Door bussen is er minder
subsidie per kilometer nodig. Wij doen ook treinen,
metro’s en trams in andere steden, dus ik preek
niet voor eigen parochie. Wie de argumenten bij
elkaar optelt komt meestal bij de bus uit.”

Zuidas ontlasten tijdens verbouwing

Connexxion wil dit bewijzen als over een paar
jaar het project Zuidasdok begint. “Bedrijven op
de Zuidas zijn erg bang voor congestie. Maar wij
weten bijvoorbeeld dat veel reizigers die uit Haarlem komen, met de auto via de Zuidas naar Zuidoost gaan. Wij kunnen die stroom ombuigen door
een buslijn aan te bieden die daar rechtstreeks en
in hoge frequentie naartoe rijdt, en zo de Zuidas
ontlast.”
Van Eijndhoven is extra blij met de concessie
Schiphol, omdat Connexxion daardoor van de Vervoersregio (Amsterdam en randgemeenten, red.)
de kans krijgt het helemaal anders te doen. “We
hoeven geen vooraf vastgestelde dienstregeling
voor de komende acht jaar aan te leveren, maar
kregen de vraag om een mobiliteitsoplossing voor
de hele regio te bedenken.” Dat betekent veel
grote, snelle bussen op de ‘dikke lijnen’, routes
waar veel reizigers gebruik van maken. En flexibele
oplossingen, zoals kleinere voertuigen of zelfs deelfietsen, op de ‘dunne lijnen’, die veel minder druk zijn.

Gedrag consument veranderen
Politici zijn vaak bang voor het onderscheid dat
Van Eijndhoven hier maakt, omdat de focus op
data ervoor zorgt dat kleine bestemmingen hun
verbinding met de stadscentra verliezen. Maar

Van Eijndhoven sust die zorg. “Daar zijn wettelijke
voorschriften voor. Een publieke dienst komt nu
eenmaal het beste tot z’n recht als de vraag en de
beschikbare capaciteit op elkaar zijn afgestemd,
anders zijn we lucht aan het verplaatsen.”
Simpelweg het ov uitbreiden is volgens Van Eijndhoven niet de oplossing om Amsterdam bereikbaar
te houden. Hij ziet dat de bussen van Connexxion
steeds vaker stil staan op toegangswegen en afritten. “Niet omdat er een ongeluk is gebeurd, maar
gewoon omdat er te veel mensen tegelijk de stad
in of uit willen. De overheid moet gedragsverandering stimuleren. Ik weet hoe controversieel rekeningrijden of een hoger parkeertarief klinkt, maar
als er niets gebeurt, komt de stad tot stilstand.
En wat dacht je van de luchtkwaliteit, die op veel
plekken nog ontzettend slecht is? Als de overheid
serieuze prikkels gaat gebruiken, zorgen wij voor
een vervoersalternatief dat beter is dan de auto.
Alleen dan laten forenzen hun wagen staan.”

Minder overstappen
Connexxion investeert in allerlei projecten die de
reis van een forens sneller en prettiger moeten
maken. Bijvoorbeeld door het aantal overstappen
te verminderen. “Reistijd duurt in de beleving van
een reiziger korter dan wachttijd bij een halte.
Daar kijken we dus serieus naar.”
En via de start van taxibedrijf Abel experimenteert
Connexxion ook met ‘de laatste kilometer’: die paar
honderd meter van deur tot halte die voor veel reizigers nog een reden is om toch maar de auto te pakken. Abel vormt het alternatief, waarbij reizigers
een zitplaats in een auto kunnen reserveren die
hen op elke gewenste bestemming afzet, waarna
die daar in de buurt weer nieuwe reizigers oppikt.
“Eind dit jaar lanceren we de app Whim. Hiermee
koop je reistegoed, waarmee de reiziger tegen
een iets hoger tarief met auto, bus of trein kan
reizen, om uiteindelijk zonder overstappen bij z’n
eindhalte aan te komen – zonder vaste routes of
tijdstippen. Een auto is dan niet meer nodig.”

Zelfrijdende auto’s
Dat steeds minder bussen van Connexxion
doordringen tot busstation Amsterdam Centraal
heeft Van Eijndhoven al lang geaccepteerd. “Het
is voor ons geen doel op zich om door het centrum
te rijden. In de concessies die we uitvoeren staat
vermeld dat de Noord/Zuidlijn de ruggengraat van
het Amsterdamse ov wordt, en dat wij dus bij sta-

tion Noord of bij Zuid/WTC moeten halteren. Het
doel is juist om gezamenlijk met anderen de regio
bereikbaar te houden.” Wel roept hij overheden
op om bij stadsuitbreiding niet meer automatisch
een nieuwe tramlijn in te plannen. “De randstad
vernieuwt in hoog tempo, maar we weten nog niet
precies hoe de vernieuwing zich voltrekt. Denk
bijvoorbeeld aan de komst van zelfrijdende auto’s.
Daarom moet er worden geïnvesteerd in verbindingen die meebewegen, want rails moeten heel lang
liggen en gebruikt worden om rendabel te zijn.”

Bus verlengt Noord/Zuidlijn
Van Eijndhoven vertrouwt erop dat de voordelen van de bus steeds duidelijker worden. Als
er aan het einde van dit jaar elke twee minuten
een Connexxionbus vanaf Schiphol vertrekt, kan
de roep om het verlengen van de Noord/Zuidlijn
naar Schiphol zomaar veranderen in een roep om
nieuwe elektrische buslijnen naar Zuid. “Reken
maar eens uit wat de alternatieven kosten en
opleveren. En kijk naar onze nieuwe vloot, en de
frequentie. Die berekening durven wij wel aan.”

“De overheid moet
gedragsverandering stimuleren.
Rekeningrijden of
een hoger parkeertarief klinkt controversieel, maar als
er niets gebeurt,
komt de stad tot
stilstand.”

Dit interview verscheen eerder in Het Parool in het kader
van het 100-jarig bestaan van ORAM.

47

ORAM BLAUWDRUK

ONS TEAM
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DIT ZIJN WIJ
ORAM
NETWERK EN LOBBY VOOR
ONDERNEMEND AMSTERDAM
Grootste zakelijke netwerk
ORAM is met bijna 600 leden het grootste zakelijke netwerk van Groot-Amsterdam.
Jaarlijks organiseren we meer dan 50 bijeenkomsten, van netwerkborrel tot vakinhoudelijke
lezingen. Zo brengen wij ondernemers bij elkaar om zaken te doen of kennis uit te wisselen.

Kees Noorman
Algemeen directeur

Rein Aarts
Adjunct directeur

Jurriaan van den Eijkhof
Adviseur ruimte

Giulietta Cohen
Adviseur arbeidsmarkt,
duurzaam en haven

Anouk de Morree
Adviseur haven

Frijkje Bakker
Communicatiemanager

Roel Mostert
Programmamanager
100 jaar ORAM

Lisa Prins
Eventmanager

Annemarie Haasjes
Office manager

Ninie Lie
Secretaresse

Lobby voor beter ondernemersklimaat
Wij zetten ons in voor ondernemend Amsterdam. Al een eeuw lang! Diep geworteld in het
Amsterdamse kennen we de bestuurders en de politici en kunnen we daadwerkelijk invloed
uitoefenen op beleidsonderwerpen die onze leden raken. Denk aan bereikbaarheid, veiligheid, vermindering van regeldruk, mobiliteit en duurzame groei. Maar ook op het gebied van
haventarieven, bestemmingsplannen en energietransitie.

KIES OOK VOOR ORAM
Bij ORAM gaat het om de inhoud. Alle activiteiten zijn erop gericht om ondernemers met
gelijke belangen en interesses bij elkaar te brengen. ORAM faciliteeert duurzame contacten,
waar u als ondernemer daadwerkelijk iets aan heeft. En een lidmaatschap geldt voor het
hele bedrijf. Alle collega’s profiteren dus van de voordelen van ORAM. Dus sluit u aan en
ontmoet dga’s, algemeen en commercieel directeuren en professionals in HR-, facility- en
kwaliteitsmanagement.
Kijk op onze website www.oram.nl of bel +31 20 6222 111
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HET BESTUUR

IN MEMORIAM VAN
JASPER HEUSDENS

Paul Wevers
Voorzitter

Luc Beyer
Penningmeester

Annemarie Manger
Tata Steel

Bastiaan Geurts
Stern Groep

We gaan terug naar een willekeurige maandagochtend in 2006. Zoals elke week
start het ORAM-team om 9 uur met een werkoverleg. Voorzitter Jasper Heusdens
is er al, zwarte koffie in de hand. En dat is tekenend voor Jasper; geen voorzitter
op afstand, maar zeer betrokken, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel,
kennis van zaken en een uitgesproken mening.
Op 9 september 2017 overleed Jasper Heusdens, de oud-voorzitter
van ORAM (2002-2010).

Jasper Heusdens †
oud-voorzitter

Medio jaren negentig kwam Jasper vanuit zijn functie bij Hoogovens (nu Tata Steel) in de
Industrieraad, een adviesraad van de gemeente die de taak had de positie van de industrie
in de Amsterdamse economie te versterken. Vanuit de Industrieraad werd hij voorzitter van
de Amsterdamse Industrievereniging (AIV). In die rol ontmoette hij de voorzitters van twee
andere verenigingen, de Scheepvaart en Industrie Vereniging Noord (SIVN) en Bedrijven
Associatie Teleport (BAT). Gedrieën zagen zij het belang in van één sterke vereniging.
Ze stapten over hun eigen schaduw heen en richtten ORAM op: Ondernemersvereniging
Regio Amsterdam.
Jasper werd de eerste voorzitter van ORAM. En dat deed hij dus op een zeer betrokken en
karakteristieke wijze. In die begintijd was het cruciaal om de drie bloedgroepen dichter bij
elkaar te krijgen. De verschillen tussen de leden waren soms best groot. Maar Jasper slaagde
erin evenwicht te brengen in de groep. Door bijvoorbeeld gezamenlijk een groot feest te organiseren in het Concertgebouw. Het werd een groot succes.
Cees-Jan Hendriks
CJ Hendriks

André Gaastra
Gaastra Advocaten

Graham Wastell
Silver Star Agencies

Peter van Wessel
Oiltanking

Ereleden:
• Frans Baud
• Hemmo Pieck
• Jasper Heusdens †

Jasper straalde gezag uit. Hij had veel gevoel voor politiek en wist feilloos wie je moest
kennen en waar je ‘aan tafel’ moest zitten. Hij wist daarbij steeds de juiste toon aan te slaan;
kritisch maar altijd met oog voor de relatie. Het leverde ORAM een vaste positie op in tal
van overleggen en gremia in de Amsterdamse regio. Jasper zette ORAM op de kaart. Daar
plukken we nog steeds de vruchten van.
De Amsterdamse haven en de havenbedrijven in het bijzonder hebben altijd zijn aandacht
gehad. Zo heeft hij zich tot in de laatste maand van zijn voorzitterschap ingezet voor
de nieuwe, grotere zeesluis in IJmuiden. De zeesluis die op dit moment wordt gebouwd.
Ook nadat hij geen voorzitter meer was, bleef Jasper als erelid betrokken bij onze vereniging.
Hij was een graag geziene gast bij onze netwerkbijeenkomsten. En tijdens onze jaarlijkse
algemene ledenvergaderingen kwamen de scherpste vragen vaak van onze oud-voorzitter.
Waarbij hij het nooit naliet om het bestuur en het team te complimenteren met hun werk.
Zo kennen we hem: kritisch, maar met gevoel voor de relatie en met ‘hart voor de zaak’.
We zullen Jasper missen.

Jaap van Rhijn
Colliers International

Peter Loonen
VCK

Rob Hansen
Gargill
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