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VOORWOORD



VOORWOORD1 Een inleiding over de grootstedelijke uitdagingen van deze tijd door   

Prof. Dr. Eveline van Leeuwen. Als Wetenschappelijk Directeur van het Institute for 

Advanced Metropolitan Solutions (AMS Institute) in Amsterdam en Professor Urban 

Economics bij Wageningen University & Research, bestudeert ze de economische en  

sociale interacties tussen lokale, regionale en stedelijke processen 

om de impact van deze interacties op welzijn en geluk te bepalen.

Dit is het moment! Het moment om een verschil te maken nu dat nog mogelijk 

is; nu dat nog steeds een aanzienlijke impact zal hebben. Niet alleen een impact 

op ons leven en het leven van onze kinderen, maar ook op het leven van toe

komstige generaties die deze plek die wij thuis noemen zullen bewandelen.

We bevinden ons in een gelukkige maar moeilijke positie. Voor het eerst in  

de geschiedenis zijn we in staat de impact van onze acties en beslissingen op 

gebied van milieu, onze gemeenschappen en de economie, nu en in de toekomst, 

vrij nauwkeurig te voorspellen. In theorie kunnen we ook naar deze informatie 

handelen. Maar als een konijn dat door de koplampen als bevroren blijft staan,  

zijn ook wij niet in staat opzij te stappen voor de dreigende ramp.

Toch zijn sommigen van ons vrij gepassioneerde voorstanders van milieu

bescherming die ervoor kiezen een andere levensstijl aan te nemen,  

ex perimenteren met nieuwe bedrijfsmodellen, het gesprek aangaan, campagnes 

lanceren en onze krachten bundelen om een nieuwe weg in te slaan naar  

  4 THE MAYOR’S MANUAL



VOORWOORD1

1 Ga naar www.mayorsmanual.org om naar de podcasts te luisteren

“ We doen een oproep aan alle burgemeesters om hun  
bevoegdheden en positie te gebruiken hun steden en 
gemeentes, openbare en particuliere instellingen en midden-  
en kleinbedrijf te mobiliseren en hun burgers te motiveren zich 
aan te sluiten bij onze missie om over te stappen naar een 
duurzame en inclusieve toekomst.”

een meer duurzame en inclusieve toekomst. Dankzij de grote diversiteit aan 

mensen en belanghebbenden en de perfecte schaal van ruimte en politieke 

slagkracht zijn steden altijd al een centrum voor kennis spillover, innovatie en 

stedelijke hypes geweest. Steden zoals San Francisco, Stockholm, Amsterdam, 

Singapore en Vancouver hebben een voortrekkersrol bij duurzame en inclusieve 

be wegingen en worden vaak gezien als een lichtend voorbeeld dat andere steden  

en landen kunnen volgen.

Dus in deze bijdrage aan de Mayor’s Manual, doen we een oproep aan alle 

burgemeesters om hun bevoegdheden en hun positie te gebruiken hun steden 

en gemeentes, openbare en particuliere instellingen en midden en kleinbedrijf 

te mobiliseren en hun burgers te motiveren zich aan te sluiten bij onze missie om  

over te stappen naar een duurzame en inclusieve toekomst. Dit is het moment!

Maar wat betekent een duurzame en inclusieve toekomst nu eigenlijk? Wat 

betekent het voor Amsterdam, Bogota of New York? Wat betekent het voor de 

meerderheid en de minderheden van de bevolking in die steden? Wat betekent 

het voor hun achterland? Om deze kwesties aan de orde te stellen hebben het 

AMS Institute en de gemeente Amsterdam een reeks podcasts1 gemaakt, waarin 

onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers hun inzichten en aanbevelingen 

over verschillende relevante onderwerpen met onze burgemeesters delen.  

Dit initiatief put uit deze dialogen en is niet alleen bedoeld om te inspireren maar 

ook om uitvoerbare aanbevelingen te leveren voor stedelijke duurzaamheid  

en inclusiviteit.

Hoe kunnen we onze steden (her)ontwerpen om te komen tot een samenleving 

die afvalvrij is, duurzame bouw naleeft, met energieneutrale huizen en gebouwen, 

elektrisch openbaar vervoer en slimme energienetwerken? Hoe moeten we de uit  

dagingen aanpakken voor voedsel en voedingszekerheid en gezonde stedelijke 

voedselomgevingen, hoe gaan we om met klimaatverandering, ongelijkheid en 

het verlies van biodiversiteit? Hoe kunnen we veiligheid garanderen in zowel de 

fysieke ruimte als de cyberruimte? Hoe zal de volgende generatie stedenbouw

kundigen stedelijke uitdagingen aanpakken? En wat kunnen burgemeesters 

wereldwijd leren van hun aanpak, hun visie en hun ambitie? Ik hoop en vertrouw 

erop dat de Mayor’s Manual een katalysator zal zijn voor de hoognodige 

veranderingen die we willen zien.

Professor Eveline van Leeuwen

Wetenschappelijk Directeur van het Institute for Advanced Metropolitan  

Solutions (AMS Institute) in Amsterdam en Professor Urban Economics  

bij Wageningen University & Research
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INLEIDING TOT DE MAYOR’S MANUAL2

KHSS

Sacha Stolp (Director of Innovation for Future-Proof Assets bij de Gemeente Amsterdam) 

en haar co-host Kenneth Heijns (General Director van het AMS Institute) willen je met de 

Mayor’s Manual Podcast inspireren om de stedelijke transities wereldwijd te versnellen. 

Samen met kennisinstituten, changemakers, leiders en besluitvormers uit het bedrijfs- 

leven en de overheid, bespreken en verkennen ze nieuwe ideeën en concepten  

voor de implementatie en opschaling van  

oplossingen voor stedelijke uitdagingen.

De naam Mayor’s Manual refereert aan het belang van steden en bestuursorganen die 

geleid worden door burgemeesters. Op dit moment woont meer dan de helft van de wereld-

bevolking in steden, een cijfer dat in 2050 naar schatting de 7 miljard zal overschrijden. 

Tegen die tijd zullen burgemeesters wereldwijd niet alleen verantwoordelijk zijn voor de 

veiligheid, welvaart, welzijn en voorspoed van hun burgers, maar ze zullen er ook voor in 

moeten staan dat onze steden circulair, slim, energieneutraal en klimaatadaptief zijn.  

Luister naar de Mayor’s Manual Podcast op Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts.

Stel je eens voor dat je vanaf de keukentafel met een kop koffie kan sparren met 

bedrijven binnen onze gemeenschap, wetenschappers, ambtenaren, stu denten 

en tal van gelijkgestemde mensen en organisaties over de immense stedelijke 

uitdagingen waar we voor staan en hoe we die aan zouden moeten pakken. Heel 

gewoontjes. Maar elke keer dat je dat doet zal je, zonder uitzondering, ontdekken 

dat je iets nieuws leert: een nieuw perspectief, een nieuw inzicht, een nieuw idee, 

een nieuwe uiterst aantrekkelijke oplossing, een nieuw talent, een nieuwe partner...
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“Want waarom zouden we deze inzichten voor onszelf  
  houden als we een platform hebben om ze te delen  
  met de wereld?”  
 Sacha Stolp  Program Director of Future Proof Assets
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We hebben heel wat van zulke gesprekken gevoerd aan de keukentafel op de tweede 

verdieping van het AMS Institute in Amsterdam. En in 2020, hebben we besloten 

deze gesprekken op te gaan nemen. Want waarom zouden we deze inzichten voor 

onszelf houden als we een platform hebben om ze te delen met de wereld? Dus dat 

hebben we gedaan en we sloten elke podcastaflevering af met de vraag: wat zou jij 

op willen nemen in de Mayor’s Manual? Welk dringend en belangrijk advies heb je 

voor de steden over de gehele wereld?

En zo is de Mayor’s Manual uitgegroeid tot het huidige document dat nu voor je ligt. 

Dit is een geweldige reis geweest die ik heb mogen delen met Maartje Molenaar, 

Jaleesa Schaap, Scipio Kok en Yashar Yari, en we hadden dit niet kunnen doen 

zonder de hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Ministerie 

van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, het AMS Institute, en de gemeente 

Amsterdam. We zullen deze reis verder vervolgen omdat we er stellig van overtuigd 

zijn dat het de kwaliteit en opschaling van de hoognodige stedelijke vernieuwingen 

versterkt. We bedanken alle gasten die aan de podcasts meewerkten en kijken uit 

naar iedereen die we in de toekomst nog zullen gaan ontmoeten.

Tenslotte nog één ding. Werk is 99% transpiratie en 1% inspiratie, om Thomas Edison 

te citeren. Je zou kunnen denken dat dit boek bij de 1% hoort. Maar wat is het nut 

van inspiratie als we het niet omzetten in transpiratie, in iets wat werkt en dat van 

onze wereld een betere plek maakt? Zoveel te doen en zo weinig tijd... “We have to 

innovate our socks off!” 

Met vriendelijke groet, 

Kenneth & Sacha 
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2 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018revisionofworldurbanizationprospects.html
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Deze Mayor’s Manual biedt aanbevelingen – in de vorm van essays en citaten – van kop lopers 

die de regering, kennisinstellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigen. De adviezen  

zijn gericht aan de huidige en toekomstige burgemeesters. Burgemeesters als in  dividu maar  

ook als vertegenwoordiger van hun stad en inwoners, burgemeesters van steden in Nederland,  

maar ook daarbuiten en boven alles, burgemeesters als hoeders van steden die in de komende 

decennia een thuis zullen zijn voor twee derde van de wereldbevolking.2 

De vijf domeinen

De Smart Cityeditie van de Mayor’s Manual beslaat vijf domeinen die geselecteerd 

zijn door de Smart Citymissie naar het Smart City World Expo Congress 2021 van 

de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De domeinen vertegenwoordigen het 

netwerk van Smart City Nederland en het bijbehorende innovatieve klimaat.

Aan vijf gastschrijvers is gevraagd om over deze domeinen na te denken vanuit 

hun professionele perspectief in een essay dat gericht is aan de burgemeester, 

gebruikmakend van citaten uit de podcastserie.

Over het redactieteam

Voordat we de brieven met deze overwegingen presenteren, willen we een aantal 

inzichten van het redactieteam van de Mayor’s Manual Podcast met je delen. 

Vorig jaar hadden we meer dan 50 leiders te gast in de podcast. Ze hebben alle

maal waardevolle inzichten gedeeld vanuit hun professionele perspectief. Ondanks 

de zeer uiteenlopende onderwerpen die ter sprake kwamen aan de keukentafel, 
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waren het ook telkens terugkerende thema’s die als een rode draad door de 

afleveringen heen liepen. De mogelijkheid voor ieder van ons om een brief aan 

burgemeesters te schrijven op basis van deze rode draad was te mooi om te 

laten lopen. Daarom willen we je uitnodigen deze brieven aan de burgemeesters, 

maar eigenlijk aan iedereen die in staat is om invloed uit te oefenen op de 

toekomst van onze steden, te lezen en we hopen dat ze je zullen inspireren om 

in actie te komen.

Duurzaam bouwen & duurzame energie door Friso Klapwijk  

Vandaag de dag gaan klimaatadaptatie, mitigatie en energie

transitie hand in hand. Bij het ontwikkelen van oplossingen die 

ontworpen zijn om te komen tot een afvalvrije samenleving,  

duurzame bouw, energieneutrale huizen en gebouwen en 

slimme energienetwerken, zijn wij altijd op de toekomst gericht.

Groene & slimme door Serge Hoogendoorn

Onze mobiele systemen toekomstbestendig maken betekent 

technologieën ontwikkelen die toegankelijke, groene,  

effectieve, inclusieve en betaalbare mobiliteit voor iedereen 

stimuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke 

gebieden verbeteren.

Veiligheid & digitale infrastructuren in slimme steden  

door Thijs Turel 

Naarmate steden en stedelijke systemen alsmaar meer 

gedigitaliseerd worden, worden ze steeds afhankelijker 

van veilige digitale infrastructuren. Hoe kunnen we een 

transitie maken naar een veilige en slimme maatschappij?

Steden van de toekomst door Jan Jorrit Hasselaar

Wereldwijd ervaren steden een bevolkingstoename nu ze voor 

steeds grotere uitdagingen staan. Hoe kunnen steden een 

weg voorwaarts vinden terwijl ze balanceren tussen de  

be hoefte aan technische oplossingen en de behoefte aan een 

verandering in cultuur, gedrag en mindset?

De volgende generatie door Nina Bohm

De volgende generatie stedenbouwkundigen speelt een vitale 

rol in de maatschappij omdat zij in staat zijn om uitdagingen 

aan te pakken vanuit een fris perspectief zonder te veel de 

focus te leggen op mogelijke problemen en conventionele 

oplossingen. Welke lessen kunnen wij leren van de volgende 

generatie stedenbouwkundigen bij het aanpakken van de 

huidige uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden?
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Geen 
armoede

Geen 
honger

Goede gezondheid 
en welzijn

Kwaliteits- 
onderwijs

Gendergelijkheid Schoon water  
en sanitair

Betaalbare en 
duurzame energie

Waardig werk en 
economische groei

Industrie, innovatie 
en infrastructuur

Ongelijkheid 
verminderen

Duurzame steden 
en gemeenschappen

Verantwoorde 
consumptie en 
productie

Klimaatactie Leven in  
het water

Leven op 
het land

Vrede, Justitie en 
sterke publieke 
diensten

Partnerschap om 
doelstellingen  
te bereiken

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn een verzameling van 17 mondiale 

doelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als een “blauwdruk voor 

een betere en duurzamere toekomst voor iedereen”. De doelen zijn gericht op de 

wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Door de 

kennis en expertise die onze gasten aan de keukentafel inbrachten te verspreiden, 

willen we onze bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG’s. Elke brief geeft 

daarom aanbevelingen die bijdragen aan het bereiken van specifieke SDG’s. De 

SDG’ s worden weergegeven met de pictogrammen die onder de brieven staan.
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BRIEF 1: DROOM VAN EEN GEDURFDE TOEKOMST De rode draad ontdekken met Jaleesa Schaap en Scipio Kok, beiden Strategisch Adviseur 

toekomstbestendige steden bij de Gemeente Amsterdam en Maartje Molenaar, MSc 

MADE Alumni (AMS Institute), het redactieteam en hosts van de Mayor’s Manual Podcast. 

Drie jonge stedelijke ontwikkelaars die zich inzetten voor het bouwen van betere steden 

door hun kennis van innovatieve oplossingen verder te onderzoeken, te delen en in de 

praktijk te brengen.

Oktober, ‘21

Beste burgemeester,

Herinner je je nog toen je een twintiger was? Hoe je, net van school gekomen, 

een wereld vol mogelijkheden binnenstapte en uitkeek naar wat de toekomst je 

zou kunnen brengen? Vol passie en ambitie (hopelijk!). Weet je nog wat jouw 

visie voor de toekomst was? 

Beste burgemeester, wij zijn het, de young urban professionals, de twintigjarige 

stadsbewoners met een interdisciplinaire achtergrond. De systeemdenkers met 

een affiniteit voor samenwerking en een diepgaand bewustzijn van de grenzen 

van onze planeet, die wij als bewoners van deze wereld zo achteloos lijken te 

verwaarlozen. Nadat we zo lang vanaf de zijlijn hebben toegekeken, zijn we er 

klaar voor om onze mouwen op te stropen zodat we mee kunnen bouwen aan 

een betere wereld.



“Na een jaar produceren, editen en hosten van   
 onze podcast, zijn wij ervan overtuigd dat  
 storytelling een krachtig middel is om onze  
 wereld vorm te geven en te veranderen.”

3 BRIEF 1: DROOM VAN EEN GEDURFDE TOEKOMST
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Beste burgemeester, wij zijn het, het redactieteam van de Mayor’s Manual. Wat 

wij zien is een toekomst vol onzekerheden. Denkend aan onze kinderen en de 

generaties die nog komen, nemen wij het op ons om aan een betere toekomst te 

bouwen, samen met jou en alle andere betrokkenen  het bedrijfsleven, de 

overheids instanties, kennisinstellingen en iedere stadsbewoner die ernaar streeft 

een verschil te maken.

Na een jaar produceren, editen en hosten van onze podcast, zijn wij ervan 

overtuigd dat storytelling een krachtig middel is om onze wereld vorm te geven 

en te veranderen. Vorig jaar zijn we begonnen aan een reis om leiders van 

verschillende disciplines te ontmoeten die hun inzichten en lessen met ons 

wilden delen. Inzichten met betrekking tot hun visie voor de toekomst en  

praktische oplossingen die zouden helpen onze stedelijke transitie te ver 

snellen. En nu, beste burgemeester, willen we de lessen en inzichten die we  

tijdens onze reizen opgepikt hebben met je delen. We nemen je graag mee op reis 

naar de stad van de toekomst, zoals onze gasten die met ons gedeeld hebben.

Verbonden en met elkaar verweven

Een van de dingen die we de afgelopen maanden geleerd hebben is dat stedelijke 

uitdagingen en oplossingen nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. De 

toekomst van voedselzekerheid hangt af van de digitalisering van arbeid; de 

circulaire economie is niet mogelijk zonder slimme mobiliteit en regeneratieve 

stadslandbouw. En het slagen van slimme mobiliteit is afhankelijk van ons 

vermogen om werkelijke en inclusieve betrokkenheid van burgers te realiseren.

Om de gedurfde toekomst te bouwen die wij voor ogen hebben, is het volgens 

ons essentieel dat wij onze toekomstige stad zien als een verzameling 

subsystemen die onderling met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn 

en dat we begrijpen welke uitdagingen overwonnen moeten worden. Daarom 

begint onze visie met wat in onze ogen het meest essentiële subsysteem is.  

Het vertegenwoordigt de schaal waarop volgens ons de meeste systemen 

voldoende aangepast kunnen worden, terwijl tegelijkertijd de beheersbaarheid 

op stedelijk niveau gewaarborgd blijft: buurtgemeenschappen.

We wonen niet in steden maar in wijken

Onze toekomstige stad is op veel manieren gedecentraliseerd. Toekomstige 

generaties zullen in wijken wonen met sterke, lokale netwerken van sociale 

infrastructuren die ontworpen zullen zijn door betrokken burgers die actief werken 

aan de gemeenschapsopbouw. Op wijk niveau zullen we een diepgaande sociale 
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“We hopen dat onze kinderen in steden zullen  
  leven die gastvrij en veilig zijn voor alle levende  
  wezens en dat ze de toekomst tegemoet kunnen  
  zien met hoop, optimisme en ambitie.”
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samenhang koesteren om welvaart en veerkracht in tijden van crisis te stimuleren. 

We kunnen verwachten dat we steeds vaker complexe crises zullen zien zoals 

cyberaanvallen, uitputting van grondstoffen en extreme klimaatverschijnselen 

met rampzalige gevolgen. Bovendien zullen we in de wijken van de toekomst 

deelnemen aan besluitvormingsprocessen waarin alle stemmen gehoord zullen 

worden, waar verschillende meningen aangemoedigd worden en waar iedereen 

gewaardeerd wordt voor wie hij/zij is. Samen zullen we een gedeelde visie creëren 

en ondersteuning bouwen voor culturele en systemische veranderingen die de 

drijvende kracht achter stedelijke transitie zullen zijn.

Waar mogelijk en uitvoerbaar, kopen, verkopen en gebruiken we lokaal ver  

vaardigde producten. Voedsel wordt bijvoorbeeld geteeld langs de stads grenzen,  

in groenteflats, tofu fabrieken, kweekvlees laboratoria of plaatselijke boerderijen. 

Deze aanpak zal niet alleen de voedselvoorzieningsketen verkorten, het brengt 

de consument ook weer in contact met de producent en betrekt de burger 

(opnieuw) bij het voedselproductieproces. Een ander belangrijk voordeel is  

dat het eerlijke prijzen voor boeren garandeert en een zelfvoorzienende stad 

bevordert die minder afhankelijk is van de import van voedsel. We kopen en 

delen ook lokaal opgewekte energie en minimaliseren de verplaatsing van energie 

door het plaatselijke aanbod en de plaatselijke vraag op elkaar af te stemmen. 

Als gevolg hiervan is ons energienetwerk veerkrachtiger dankzij een minimaal 

verlies aan energie en grondstoffen.

En als laatste hergebruiken we hulpbronnen om ketens van stedelijk water, voedsel 

en grondstoffen te sluiten. In deze circulaire wijk bestaat er geen verspilling.

We hebben nieuwe bedrijfsmodellen

Onze economie is niet alleen een circulaire economie maar ook een economie 

waarin eigenaarschap en winst opnieuw gedefinieerd worden. Consumenten 

delen eigenaarschap van producten en goederen met andere consumenten en 

producenten. Dit betekent gedeelde mobiliteit. Met andere woorden, voor je 

wasmachine sluit je een langdurig huurcontract af, maar je ondergoed blijft van 

jou… tenminste, tot je het terugstuurt naar de producent om gerecycled te worden! 

Voor producenten geldt dat eigenaarschap cradle to cradle (C2C) is, wat zorgt 

voor verantwoordelijkheid op de lange termijn en een incentive om duurzame 

producten van een hoogwaardige kwaliteit te ontwikkelen. Investeringsmodellen 

schuwen het winstoogmerk. In plaats daarvan richten ze zich op een fatsoenlijk 

rendement op investering en werkelijke kosten van eigendom. Het laatstgenoemde 

betreft verstandig gebruik van hulpbronnen om zeker te stellen dat ze beschikbaar 
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Geen 
honger

Duurzame steden 
en gemeenschappen

zijn voor toekomstige generaties. Bij projectontwikkeling betekent dit bij voorbeeld 

dat verlies van biodiversiteit en verspilling van regenwater financiële consequenties 

hebben, terwijl winst aan biodiversiteit en gebruik van regenwater investerings

mogelijkheden bieden.

Ter afsluiting

Helaas geloven we niet dat we ons momenteel op een pad bevinden dat naar 

deze gedurfde visie voor onze toekomst leidt. Hoewel we al het vertrouwen 

hebben in ons vermogen om effectieve technische oplossingen te ontwikkelen, 

zijn we ons des te meer bewust van de uitdagingen waar we voor staan bij het 

bereiken van sociale acceptatie van zulke oplossingen en de veranderingen in 

gedrag en mindset die hiervoor nodig zijn. We hopen dat onze kinderen zullen 

leven in steden die gastvrij en veilig zijn voor alle levende wezens en dat ze de 

toekomst tegemoet kunnen zien met hoop, optimisme en ambitie. We hopen dat 

hun burgemeesters zich verre houden van traditionele indicatoren als het bruto 

binnenlands product (BBP) en economische groei en in plaats daarvan de 

welvarendheid van hun steden meten met behulp van nieuwe indicatoren zoals 

maatschappelijke cohesie en veerkracht, het welzijn van de burgers, biodiversiteit 

en individuele autonomiteit en inclusiviteit. Als we de beslissing nemen om deze 

indicatoren vandaag nog te gaan gebruiken, zullen toekomstige generaties de 

vruchten van onze acties kunnen plukken in plaats van de last van onze inactiviteit 

te moeten dragen.

Met vriendelijke groet,

Jaleesa Schaap, Scipio Kok en Maartje Molenaar 

Het redactieteam van de Mayor’s Manual Podcast

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende 

Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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BRIEF 2: DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME 
ENERGIE

‘Daag ons uit om over de toekomst na te denken,’ zegt Friso Klapwijk, directeur  

van de Dakdokters B.V. en MetroPolder. In zijn werk zoekt hij naar vernieuwende  

en uitvoerbare oplossingen voor de nu nog ongebruikte en levenloze  

hectares aan dakoppervlak in de stad.

Oktober, ‘21

Beste burgemeester,

Gefeliciteerd! De stad is groeiende en zeer waarschijnlijk veel succesvoller dan 

vijfentwintig jaar geleden. En toch hoef je je geen moment te vervelen! Je hebt 

een vol bord dankzij terrorismebedreigingen en dagelijkse updates over een 

pandemie, terwijl langetermijnuitdagingen erom smeken onze steden grondig 

opnieuw vorm te geven.

Uitdagingen zoals de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, oplopende 

temperaturen, langdurige periodes van droogte en een steeds vaker voor 

komende overbelasting van het elektriciteitsnet vereisen slimme oplossingen. 

De oude infrastructuur schiet tekort, terwijl het huidige vervuilingsniveau nieuwe 

projecten in de weg staat. Dit wordt misschien niet opgenomen in de dagelijkse 

updates, maar dit wil niet zeggen dat deze uitdagingen niet echt zijn, dat zijn ze 

wel degelijk.



“We moeten lokaal en circulair gaan denken, net  
  zoals de natuur.”
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Ik herinner me nog de voltooiing van de laatste fase van het Deltawerken project 

vijfentwintig jaar geleden, toen ik nog civiele techniek studeerde.

Je hoorde het gonzen in heel Nederland, waar je ook kwam: we waren er klaar 

voor. De transformatie van het land was compleet, we voelden ons veilig en waren 

klaar voor een volgende eeuw succes. Dit motiveerde mij uiteraard niet om harder 

te studeren. 

Maar vandaag beseffen we ons dat we over een heleboel zaken opnieuw moeten 

nadenken. We zijn nog lang niet klaar. Onze infrastructuur is niet uitgerust voor 

een veranderd klimaat, onze koolstofvoetafdruk moet drastisch verkleind worden 

en onze bewoners schreeuwen om meer groene ruimte. Deze thema’s zijn 

dagelijkse krantenkoppen geworden. Er is geen tijd om te babysitten, we moeten 

opnieuw na gaan denken en slimmer herbouwen.

Gelukkig, hebben we in het verleden al vaker onze status quo heroverwogen. We 

hebben bewezen dat we, geleid door burgemeesters en bouwkundigen, in staat 

zijn geweest grootse dingen te bereiken die vandaag de dag nog steeds de 

stedelijke ontwikkeling beïnvloeden. In 1859 ontwierp en bouwde de vooruitziende 

Engelse ingenieur Joseph Bazalgette een rioolnetwerk dat Londen op de kaart 

zou zetten als stad van de toekomst. Het netwerk hielp bij het uitbannen van 

ziektes die tot dan toe de gemiddelde levensverwachting van inwoners van Londen 

tot vijfendertig jaar had gereduceerd. Dankzij deze infrastructuur, begon de 

overweldigende stank langzaam op te lossen en kon Londen weer een welvarende 

stad worden. De andere steden in de wereld volgden dit voorbeeld. Maar wat had 

dit een rampzalige impact! Het was letterlijk een lineaire denkwijze. We bouwden 

een netwerk van pijpen en kanalen. We behandelden regenwater als afval in plaats 

van als een waardevolle hulpbron. Vervolgens bouwden we onze steden voor 

auto’s en centraliseerden we ons energienetwerk. De opbrengst werd afval,  

een stortplaats of verbrand voor onze onverzadigbare honger naar energie.

Vandaag erkennen we de misvatting van dat model. We moeten lokaal en circulair 

gaan denken, net zoals de natuur dat doet. En dat is precies wat we gedaan 

hebben; we denken opnieuw na over onze watersystemen en we herdefiniëren 

de waarde van regenwater als koelmiddel voor de stad en we vangen regenwater  

op in plaats van het weg te laten lopen in het riool, waar het verontreinigd en 

daardoor nutteloos zou worden. We zien de waarde van onze daken voor het 

opwekken van energie en als esthetische privétuinen met uitzicht. We verbinden 

verwarmen en afkoelen aan lokale slimme energienetwerken. We bouwen wegen 

van afval. We zien liever lanen met bomen dan snelwegen. We kopen liever een 

fiets dan een auto.
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Of het nu met energie, koolstof, water, afval, vervuiling of herstel van de bio

diversiteit is, onze steden kunnen het goede voorbeeld geven. We hebben de 

hersenen, de kennis, het geld en de mondiale netwerken waarmee we sneller 

dan ooit informatie kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Maar we 

hebben leiders nodig die bereid zijn om aanzienlijke investeringen te doen. Om 

onze gebouwen te verbeteren zodat ze warmte, energie en water efficiënter 

gebruiken, onze infrastructuur te herbouwen voor een circulaire economie en 

onze openbare ruimte aangenamer en groener te maken. Dit is allemaal duur, 

maar noodzakelijk. Dit is geen eenvoudig model voor rendement op investering: 

het is nu erop of eronder.

Plannen om een serieus rioolnetwerk te bouwen in Londen waren niets nieuws 

toen Joseph Bazalgette zijn visie om de stank in Londen te laten verdwijnen 

ontwierp. Voordat hij werd gekozen als hoofdingenieur in 1855, hadden anderen 

voor hem al systemen ontworpen en investeringsplannen voorbereid. Maar die 

waren allemaal tevergeefs geweest totdat in 1858 de Great Stink (grote stank) 

de stad zo overweldigde dat het politici aanzette tot het nemen van wetgevende 

maatregelen en zij geld beschikbaar stelden voor het hervormen van de 

infrastructuur van het riool. Nog geen jaar later begon Bazalgette met de bouw. 
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3  De Great Stink trad op in de zomer van 1858 toen het warme water de afschuwelijke stank van menselijke uitwerpselen 
en industrieel afvalwater op de oevers van de Thames versterkte. Het leidde tot een reeks door water overgedragen 
ziektes die het leven eisten van meer dan tienduizend inwoners van Londen.

Betaalbare en 
duurzame energie

Duurzame steden 
en gemeenschappen

Beste burgemeester, ik vestig al mijn hoop op jou. Terwijl ik deze brief schrijf, 

besef ik me hoe uniek jouw positie is. Je vervult tegelijkertijd de rol van vader en 

moeder voor jouw burgers; niet alleen als politicus maar als iemand die echt 

geeft om zijn/haar burgers en hier voor de zorg draagt. Terwijl jij vandaag voor 

ons zorgt, wil je ons dan alsjeblieft uitdagen om over morgen na te denken? Geef 

ons, je geheime leger ingenieurs, het noodzakelijke signaal: herzie de plannen 

voor onze stad zodat we voorbereid zijn en een vliegende start kunnen maken 

wanneer de volgende ramp toeslaat.

We moeten dan misschien een ramp afwachten, maar we zullen ervoor zorgen 

dat de plannen klaarliggen. Ik verheug me op wat we de komende 25 jaar  

gaan bouwen!

Met vriendelijke groet,

Friso Klapwijk

Ondernemer in de circulaire economie, 

ingenieur civiele techniek

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen  

de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 

En in 1875, na de voltooiing van het Chelsea Embankment, was de stad binnen 

20 jaar grondig veranderd.3

Zoals zo vaak was er een ramp voor nodig om geld vrij te maken voor verandering, 

maar de snelle reactie was alleen mogelijk omdat een visie en een plan al op de 

plank lagen. Wij, je leger civiele ingenieurs, zijn plannen aan het voorbereiden, 

groenere ontwerpen voor de publieke ruimtes aan het maken en renovatieconcepten 

voor energiezuinige gebouwen aan het ontwikkelen. We ontwerpen slimme 

centra en natuurinclusieve gebouwen en intelligente netwerken voor energie en 

wateropvang. Maar we worden beperkt door ons huidige politieke systeem dat 

meer gericht is op het hier en nu of zelfs op de volgende tweet, terwijl ons werk 

zich juist richt op de lange termijn met een blijvende impact op de maatschappij.
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Boris Zeisser - Architect-Directeur van Natrufied Architecture, 

Directeur van Evergreen Building Development BV

Ik wil graag een stuk over de natuur bijdragen aan de Mayor’s 

Manual. In mijn ogen zou een stad gebouwd moeten worden van 

materialen die je in de natuur vindt, zoals parken en groene ruimtes 

met bomen en bloemen en rivieren en kanalen. Wegen en gebouwen 

zouden naadloos in de natuurlijke omgeving over moeten gaan, met 

gebouwen van biomaterialen zoals hout, bamboe, riet of vlas om de 

impact van oogsten op de natuurlijke omgeving teniet te doen. 

Landschapselementen, zoals groene daken, groene muren, kassen, 

bomen en bloemen zouden geïntegreerd moeten worden in 

gebouwen om biodiversiteit te vergroten en een leefomgeving voor 

vogels en insecten te creëren. Met andere woorden, we moeten 

bouwen aan een evenwichtige stad voor alle levende wezens.

Rob Alberts - Hoofd sporthallen en sportparken bij  

de Gemeente Amsterdam

Voor sportbeoefening in de stad hebben we sportvelden met 

synthetische grasmatten ontworpen die overtollig hemelwater na 

zware regenbuien verzamelen en dit weer terugvoeren naar het veld 

voor afkoeling tijdens droge periodes. Dit betekent dat de mecha-

nische eigenschappen van het synthetische oppervlak intact moeten 

blijven om een adequate sportfunctionaliteit te waarborgen, zoals 

schokdemping of de impact die atleten uitoefenen bij bijvoorbeeld 

het springen en weer landen, maar ook bij het stuiteren van de bal. 

Maar goed voor ons klimaat zorgen is ook cruciaal voor het bestaan 

van flora en fauna. Kunstmatig gras kan soms erg heet worden wat 

slecht kan zijn voor de planten, dieren en mensen in de gemeen-

schap. Wij geloven echt dat we met onze klimaat-adaptieve sport-

velden een geweldig sportveldproduct hebben ontwikkeld voor alle 

gebruikers, ook voor de flora en fauna. Een sportveld dat veel 

voordelen kan bieden in een stedelijke omgeving.

Amber Huizinga - Head of Development bij Aedes Real Estate

De onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen die nodig zijn in 

de bouw met betrekking tot klimaatverandering vereisen veel 

flexibiliteit in regelgeving. Ik denk dat het belangrijk is om binnen  

de gemeente een gekwalificeerd persoon of team aan te stellen om 

overzicht te houden op alle afdelingen en onregelmatigheden aan 

het licht te brengen die soms over het hoofd worden gezien door  

de specialisten. Ik zie dit als een permanente functie (bijv. een 

duurzaamheidsmanager) die bevoegd is om projecten die over 

urgente vraagstukken zoals klimaatverandering en biodiversiteit 

gaan te versnellen, vraagtekens zet bij verouderde regelgeving, en  

de algemene voordelen van projecten ziet voorbij de vraag welke 

afdeling het meest geschikt is om deze uit te voeren. 
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Hanneke van der Heijden - Strategisch adviseur  

bij Rotterdam Circulair

De milieueffecten van wat, hoe en hoeveel wij consumeren zijn 

enorm. Als burgemeester kun je burgers helpen onze gezamenlijke 

overconsumptie te veranderen door ruimte te maken voor lokale 

ondernemers met een bedrijfsmodel dat staat voor ‘langer gebruiken’ 

in plaats van ‘meer kopen’. Als fast fashion en fastfood onze steden 

echter blijven domineren, wordt het lastig om consumentengedrag 

te veranderen. Ik roep iedereen op de kans te grijpen om een 

holistische circulaire economie te realiseren. Maak regeneratieve 

ecosystemen circulair. Bijvoorbeeld door voedselbossen aan te 

planten voor voedselproductie, de biodiversiteit te bevorderen, 

groene plekken in de stad te creëren, water op te slaan, de stad in de 

zomer te koelen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Bovendien 

vormen ze een geweldig educatief instrument voor de samenleving.

Joke Dufourmont - Program Developer voor circulariteit in 

stedelijke regio’s

Maak circulariteit eenvoudig voor de mens, en onontkoombaar voor 

de industrie. Leg daarbij de focus op twee belangrijke consumenten-

groepen die de circulariteitsdoelstellingen moeten realiseren:  

je gemeentelijke organisatie en je inwoners. Ondersteun de markt 

voor circulaire producten en diensten door circulaire openbare  

aan bestedingen voor de gemeentelijke organisatie en overheids-

diensten. Zet de innovatie en koopkracht van de gemeente in om 

vraag te creëren waar het er echt toe doet. De materiaalstromen in 

de infrastructuur en de bouw en kostbare materialen in de elek-

tronica. Maak circulaire consumptie de eenvoudige keuze voor je 

inwoners bij gemeentelijke processen zoals vergunningenbeleid, 

voorlichting, ruimtelijke ordening en openbare infrastructuur. 

Circulariteit wordt de logische keuze als het de mogelijkheden 

vergroot voor lokaal ondernemerschap, gezondheid, sociaal kapitaal, 

de openbare ruimte en werkgelegenheid.

Paco Bunnik - Lead Urban Designer, Gemeente Amsterdam 

Habitat voor mensen, flora en fauna. De sleutel tot realisatie van 

deze habitat is gedeelde verantwoordelijkheid. In Amsterdam delen 

we kennis en ervaring met overheidsinstanties, steden, publieke en 

private organisaties, wetenschappers en inwoners. Onze expertise 

in geïntegreerd waterbeheer, groen beleid, afval- en energiebeheer, 

duurzame ruimtelijke ordening en andere domeinen kan een toe-

gevoegde waarde hebben voor andere stedelijke gebieden. Wij 

hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar te zorgen en iets terug 

te doen voor onze lokale en internationale gemeenschap: 

internationaal beleid op basis van wederkerigheid.
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Lidwien Besselink - Senior consultant ondergrondse ruimte, 

Gemeente Amsterdam

De impact van toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie, 

energietransitie en circulaire economie is nog niet bekend, maar één 

ding is zeker: het wordt steeds drukker onder de grond. Er komt 

steeds meer druk op de ondergrondse ruimte en door de 

toenemende ontwikkelingen en ambities vinden er ondergronds 

steeds meer activiteiten plaats. De werkzaamheden in de openbare 

en onder-grondse ruimte zijn zo omvangrijk en complex dat de 

ondergrond steeds meer de randvoorwaarden bepaalt voor wat er 

bovengronds gebeurt. Zoek bij diverse belanghebbenden naar 

nieuwe oplossingen om de weg vrij te maken voor het organiseren 

van de werkzaamheden en het ontwikkelen van een integraal 

ontwerp voor de publieke en ondergrondse ruimte. Ontwerp-

gedreven onderzoek kan ons helpen bij het vinden van totaal-

oplossingen voor diverse werkzaamheden, hiërarchische  

structuren en sectorale prioriteiten.

Gijsbert Cirkel - Senior Hydrology Researcher bij KWR

Mijn advies aan de burgemeester: Ik pleit voor een integrale aanpak 

waarbij overtollig hemelwater wordt opgevangen en gebruikt voor de 

irrigatie van bomen en landschappen, actief grondwaterbeheer in de 

stad en het koelen van de ondergrondse infrastructuur waaronder 

drinkwaterleidingen. Deze leidingen worden steeds meer bloot-

gesteld aan warmte door klimaatverandering, uitbreiding van 

warmte  netten en stroomkabels voor de energietransitie.  

Naast deze technische aspecten wil ik het belang benadrukken  

van goed onder houden groenstroken en sportfaciliteiten, met name 

in wijken met gemiddelde en lage inkomens met kleinere woningen. 

Ik denk dat dit heel be lang rijk is voor het welbevinden en de sociale 

cohesie in een buurt.

Jorine Noordman - Specialist Natuurinclusief Bouwen bij het 

Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam

Natuurinclusiviteit moet centraal staan omdat de natuur aan de 

basis ligt van alle levensvormen. Wij zijn de natuur. En de natuur 

leent zich ervoor om onze stad aanpasbaar, leefbaar, gezond en 

gelukkig te maken. We moeten ruimte claimen voor een solide  

basis om onze stad in transitie geschikt te maken voor verandering.  

De stad moet worden ontwikkeld als een ecosysteem, waarbij eco-

systeemdiensten cruciaal zijn bij de realisatie van een gezondere 

levensstijl. Een stad waarin we op een innovatieve en duurzame 

manier steeds meer terugkeren naar onze natuurlijke habitat. Om te 

leven in een natuurlijke omgeving en deze niet te vernietigen door 

onwetendheid over wat de natuur al heeft ontwikkeld. Denk als 

moeder natuur, werk samen in harmonie.
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Tim van Hattum - Programmaleider van Green Climate 

Solutions bij Wageningen University & Research

Klimaatverandering heeft een belangrijke impact op steden. Nature-

based solutions zijn veelbelovende oplossingen die de weerbaarheid 

van steden tegen de effecten van natuurverandering versterken en 

de kwaliteit van leven voor miljoenen stadsbewoners verbeteren. 

Om meer bekendheid te geven aan en steun te krijgen voor groot-

schalige implementatie van op de natuur gebaseerde oplossingen  

is het belangrijk om een op de natuur gebaseerde toekomst  

voor steden over de gehele wereld te visualiseren. Mee-creëren 

(co-creatie) en mee-ontwerpen (co-design) van de gewenste 

toekomst voor steden samen met deskundigen en plaatselijke 

belang hebbenden, zal ervoor zorgen dat op de natuur gebaseerde 

oplossingen hoger op de stedelijke agenda gezet worden.

Bas van Beers - CEO bij Empowered Energy Builders

De belangrijkst opgave voor burgemeesters wereldwijd is de 

transitie naar leefbare steden waar circulaire en duurzame renovatie 

en innovatie hand in hand gaan. Nieuwbouw gaat snel en levert geld 

op. Renovatie gaat langzaam en kost geld. Door de twee op schaal 

te combineren kun je in de stad grote stappen maken. Daarbij is het 

echter van belang kritisch te zijn op grootschalige systemen. Leg de 

focus op systemen in regio’s en wijken zoals warmte- en 

koudenetten die gebouwen aan elkaar knopen, gecombineerd met 

maximale benutting van aquathermie en zonnepanelen. Hetzelfde 

geldt voor circulariteit. Hergebruik al het sloop-, renovatie- en 

bouwafval zoveel mogelijk lokaal. Maak gebruik van landbouw-

methoden om grote stukken groene ruimte te creëren en de 

leefbaarheid en productiviteit in de stad te verbeteren. Door landbouw-, 

energie- en bouw afvalstromen te combineren, kun je van iedere 

stad een leefbare plek maken waar lokale initiatieven kansen bieden 

voor meer betrokkenheid en emancipatie. Wat er tegenwerkt is niet 

kennis, geld of ambitie, maar alle bestaande systemen die gebaseerd 

zijn op silo’s die niet met elkaar samenwerken, met allemaal 

afzonderlijke verdienmodellen en aparte belangen. Burge meesters 

en staf kunnen deze losse systemen samenbrengen om als één 

geheel te functioneren. En de gemeente kan zelf het goede 

voorbeeld geven door duurzaam en circulair in te kopen, te 

ontwikkelen, te bouwen en te werken.
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BRIEF 3: GROENE & SLIMME MOBILITEIT Professor dr.ir. Serge Hoogendoorn, geeft colleges over Smart Urban Mobility op 

de TU in Delft. In zijn essay voor de Mayor’s Manual bespreekt hij de toekomst 

van duurzame mobiliteit en analyseert hij de potentie van smart 

urban mobiliteit aan de hand van zijn onderzoek naar de theorie, 

modellen en simulaties van het verkeers- en transportnetwerk.

September, ‘21

Geachte burgemeester,

Heldere luchten zonder luchtvervuiling, geen verkeerslawaai en minder verkeer

songelukken... Ondanks de dramatische gevolgen van Covid19 op onze samen

leving, heeft de pandemie de enorme impact van het dagelijkse woonwerkverkeer 

op onze wereld aan het licht gebracht. Slechts enkele weken na het opheffen van 

de beperkingen is de impact van het verkeer wat betreft files, lawaai en 

luchtkwaliteit alweer terug op het niveau van voor de pandemie. En om dit in het 

juiste perspectief te zetten, zelfs zonder rekening te houden met de langetermijn

effecten van de uitstoot op ons klimaat sterven er jaarlijks ongeveer 12.000 mensen 

door luchtvervuiling. Dit is vergelijkbaar met het aantal doden op jaarbasis als 

gevolg van Covid19 in Nederland.

In tegenstelling tot de voorspellingen van diverse mobiliteitsexperts, is de vraag 

naar mobiliteit zeer veerkrachtig gebleken. Ondanks de tijd die het woonwerk
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verkeer kost, het negatieve effect ervan op de aarde en de lagere productiviteit 

ten opzichte van het thuiswerken, zien werkgevers hun personeel graag weer 

op kantoor verschijnen en blijken werknemers de collegialiteit en teamspirit te 

missen van het fysiek samenwerken met collega’s.

We kunnen ons afvragen of we met deze crisis een kans hebben laten liggen? Je 

zou kunnen zeggen dat we niet alle positieve kanten hebben benut, waaronder het 

terugdringing van de gevolgen van het woonwerkverkeer op onze leefomgeving als 

gevolg van het hoge percentage thuiswerkers. We hebben echter veel geleerd 

over het vermogen van het mobiliteitssysteem om zowel in te spelen op en te 

herstellen van een grootschalige ontwrichting. Ik denk dat dit waardevolle lessen 

zijn voor de toekomst die ons tot op zekere hoogte zullen begeleiden in onze 

zoektocht naar duurzame vervoerssystemen. Ik zal het uitleggen.

Nonmobiliteit is een optie geworden! Veel mensen kunnen in principe vanuit huis 

werken. Maar zij kiezen hier niet voor, tenzij er voor zowel werkgevers als werk

nemers een incentive is. Al decennialang wordt er gedacht dat wanneer forenzen 

zich aanpassen aan nieuwe vormen van woonwerkverkeer, nieuwe werkmethodes 

etc., ze tegelijkertijd worden aangezet tot het veranderen van hun gedrag en woon

werkverkeer gewoontes e.d.. De grote hoeveelheid data die is verzameld voor, tijdens 

en na de pandemie maatregelen, lijken deze theorie te ondersteunen. Daarom denk 

ik we dit concept en diverse andere ideeën over ons reisgedrag moeten herzien voor 

betere evidencebased theorieën en beleidsvorming, en effectiever gebruik moeten 

maken van slimme mobiliteitsoplossingen. Zou een tijdelijke subsidie voor het 

openbaar vervoer nuttig zijn of moeten we gaan kijken naar een meer permanente 

vorm van stimulering of ontmoediging?

Ook kunnen we concluderen dat mobiliteitsbeheer uiterst effectief is! Transport 

onderzoekers beweren al tientallen jaren dat een verlaging van het woon

werkverkeer tijdens het spitsuur met een aantal procent een enorme impact 

heeft op files en daarmee op de uitstoot en vervuiling in en rond onze steden. Dit 

bleek een vooruitziende blik te zijn geweest, zeker gezien de gegevens die sinds 

de uitbraak van het coronavirus zijn binnengekomen. Uit deze verkeersgegevens 

blijkt dat het aantal files gedurende een langere periode aanhoudend laag bleef 

door de geringere woonwerkverkeer stromen (per auto).

Maar files zijn uiteraard niet de enige factoren als het gaat over duurzaam transport. 

We hebben ook geconstateerd dat duurzaam openbaar vervoer kwetsbaar is als 

je kijkt naar het comfort en de veiligheid van de forens, oftewel, het imago van 

het openbaar vervoer in het algemeen. Hoewel de vraag naar woonwerkverkeer 

per auto is hersteld naar het niveau van vóór de pandemie, is hiervan geen sprake 

bij het openbaar vervoer. In het laatste geval zijn de gevolgen voor de samenleving 
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mogelijk omvangrijk omdat het van invloed is op het vergroenen van (stedelijk) 

vervoer. In combinatie met andere duurzame woon-werkverkeer opties (bijv. fiets 

deelplannen, micromobiliteit, lopen) is openbaar vervoer van cruciaal belang 

omdat dit de basis vormt voor een systeem dat weinig gevolgen heeft voor het 

milieu, toegankelijk is voor iedereen en een beperkte ruimte inneemt. In een tijd 

waarin stedelijke ruimte een enorme waarde heeft, moeten we opnieuw bekijken 

of we een dergelijk groot deel van ruimte voor de vervoersinfrastructuur willen 

gebruiken. Ik denk dat een verschuiving naar deze vervoersopties een holistische 

aanpak vereist waarbij de gebruiker voorop staat en de behoeften  en niet alleen 

met betrekking tot woonwerkverkeer  van inwoners en bezoekers centraal staan. 

Ik ben ervan overtuigd dat dit alleen mogelijk is door de directe betrokkenheid 

van de burger en door te laten zien welke impliciete afwegingen wij maken  

door aan de grote vraag te voldoen naar woonwerkverkeer per auto. Hierbij  

gaat het om implicite afwegingen tussen efficiënt woon-werkverkeer, klimaat,  
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leefbaarheid, gevolgen voor de beschikbare ruimte in de stad om te werken, 

recreëren en leven, het gebruik van schaarse middelen, waaronder energie.

Smart Mobility en ICT kunnen het openbaar vervoer en andere duurzame woon

werkverkeer opties aantrekkelijker maken en daarmee de transitie naar een groener 

vervoerssysteem ondersteunen. We moeten echter waarborgen dat specifieke - 

en vaak kwetsbare  groepen door digitalisering niet worden uitgesloten van 

deelname aan sociaaleconomische activiteiten. We kunnen diverse waardevolle 

lessen trekken uit de Covid19crisis, die mensen met beperkte toegang tot digitale 

diensten bijzonder kwetsbaar heeft gemaakt voor sociale uitsluiting.

Wij leven in een tijd met ongekende mogelijkheden om te investeren in tech

nologische innovaties die verder gaan dan elektrische auto’s, digitalisering van 

verkeersbeheer systemen, slimme mobiliteitshubs of MobilityasaService (MaaS) 

apps. In onze samenleving word je overspoeld door de hoeveelheid data die 

tegenwoordig beschikbaar is. AI, deep learning en agentbased modeling (ABM) 

bieden fantastische tools om orde mee te scheppen in de wirwar aan data en  

het vaststellen van causale verbanden tussen beleidsinterventies, gedrag van 

burgers en systeem reacties op zowel de korte als lange termijn. Deze aanpak 

biedt niet alleen nieuwe wegen naar evidencebased beleidsvorming maar ook 

een geweldige kans om bewoners te betrekken bij het besluitvormingsproces en 

de cocreatie van het multimodale vervoerssysteem. Bewoners die betrokken zijn 

bij deze processen hebben er belang bij dat deze besluiten tot wasdom komen. 

Ik denk dat de realisatie van een digital twin van je stad, en het gebruik van virtuele 

en augmented reality, bewoners een totaalervaring biedt. Belanghebbenden 

zullen van onschatbare waarde blijven voor het vergroten van het draagvlak voor 

grote investeringen in de toekomst en het optimaliseren van het ontwerp van een 

duurzaam multimodaal vervoer systeem. Het is hierbij cruciaal om te investeren 

in zowel vervoer als vitale infrastructuren, waaronder een elektriciteitsnetwerk, 

communicatie, logistiek en distributienetwerken in de stad. De digital twin kan 

dienstdoen als interactief platform waar grote belanghebbenden kunnen samen

werken aan de belangrijkste uitdagingen waarmee je stad wordt geconfronteerd.

Zoals elke andere crisis, heeft Covid19 ons een aantal zeer belangrijke lessen 

geleerd. Hoewel we niet in staat zijn gebleken om de positieve neveneffecten te 
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Industrie, innovatie 
en infrastructuur

Ongelijkheid 
verminderen

behouden, zullen de data ons helpen een narratief op te zetten waarin de 

mechanismen van  mobiliteit worden belicht in relatie tot de effecten ervan op 

de samenleving en onze leefomgeving. Laat deze kans niet liggen!

Hoogachtend,

Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn

Hoogleraar Smart Urban Mobility, TU Delft

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen  

de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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Pepijn Kok - Bedrijfsleider bij KWS Infra

Vanuit het bedrijfsleven is mijn suggestie om te investeren in elektrische 

mobiliteit hubs waarvan iedereen kan profiteren. De hubs dienen door 

middel van innovatieve oplossingen zowel voor de burger, de mobiliteit 

gebruikers en de onderliggende systemen systemen goed ingeregeld te 

worden. Het zou mogelijk moeten zijn om hubs ondergronds te plaatsen 

met gebruik van het huidige elektriciteitsnet en bovengronds met 

innovatieve oplossingen. Op deze wijze creëren we veilige en duidelijke 

oplossingen met relatief weinig overlast voor de maatschappij. 

Rogier Pennings - Energy Hubs & Mobility Hubs Expert,  

Stevin Technology Consultants

Onze openbare ruimte en infrastructuur staan onder druk. De vraag 

naar een oplaadinfrastructuur voor mobiliteit hubs neemt toe. De 

diverse belanghebbenden met hun uiteenlopende belangen en 

tijdspaden leveren een organisatorische uitdaging op. Specifieke 

oplossingen voor belanghebbenden op de korte termijn kunnen 

resulteren in maatschappelijke problemen op de lange termijn. De 

belangrijke vraag is: wat doen we met dit dilemma? We moeten alle 

belanghebbenden in het juiste perspectief plaatsen. Wij hebben dit 

toegepast op Energy Hubs: een prachtig voorbeeld van een nieuwe 

manier van denken... en doen!

Dr. Niels van Oort - MSc/Mededirecteur Smart Public 

Transport Lab TU Delft

Als we de transitie willen maken naar een duurzamere en leefbaardere 

stad, moeten we ons niet alleen richten op de ontwikkeling van schonere 

voertuigen, waaronder elektrische auto’s en bussen, maar ook en zelfs 

nog meer op het bevorderen van het gebruik van duurzame systemen 

waaronder het openbaar vervoer. Lopen, fietsen en openbaar vervoer, 

los van elkaar of alle drie, zou al een enorm verschil kunnen maken wat 

betreft klimaatdoelstellingen, de aanpak van gezondheidsproblemen en 

het realiseren van een leefbare stad waarin de ruimte optimaal wordt 

benut. Om een verschuiving naar deze modi te stimuleren, moeten  

we beschikken over een op de gebruiker afgestemd design en een 

infrastructuur, services en faciliteiten van hoge kwaliteit. Zo kunnen 

vervoerssystemen in de stad bijdragen aan effectieve mobiliteit, een 

efficiënte stad, de economie, het milieu en gelijkheid.
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BRIEF 4: VEILIGHEID IN STEDELIJKE 
REGIO’S & DIGITALE INFRASTRUCTUUR 

Lees hoe datagestuurde innovaties veilig geïntegreerd kunnen worden in onze stedelijke 

infrastructuur, geschreven door Thijs Turel, Program Manager, Urban Data and Intelligence 

Program bij het AMS Institute. Vanuit zijn functie bij het Responsible Sensing Lab onder - 

zoekt hij de manieren waarop data-gedreven innovaties het stadsleven kunnen verbeteren 

met met respect voor publieke waarden zoals autonomie, 

privacy, en transparantie.

Oktober, ‘21

Beste burgemeester,

Steden zijn afhankelijk van infrastructuur, waaronder water en rioolleidingen, 

gas en elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen. Deze maken het 

leven in de stad mogelijk. Maar deze infrastructuren bevatten niet alleen fysieke 

hardware. Ze digitaliseren zich in rap tempo tot een systeem waar digitaal en 

fysiek gekoppeld zijn. Met verticale stadsboerderijen is zelfs het voedselsysteem 

goed op weg als datagestuurd onderdeel van de stedelijke infrastructuur.



“Naast falen kun je de digitale beveiliging van de  
 stedelijke infrastructuur onderverdelen in twee  
 hoofdcomponenten: bescherming tegen  
 indringers (cyber security) en bescherming van  
 burgers tegen instanties die gebruik maken van  
 slimme infrastructuren. Met andere woorden:  
 bescherming tegen Big Brother.”
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Digitale systemen bieden ons de mogelijkheid tot het meten, analyseren en 

beheren van het gebruik van onze infrastructuren zodat we predictief onderhoud 

kunnen bieden en beter zijn voorbereid op schaarse capaciteit. Steden kunnen 

beter inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften. Sluizen, 

verkeersborden, route en bestemmingsborden, slimme netbeheersystemen, 

oplaadnetwerken en bruggen worden dynamisch bestuurd en voorzien inwoners 

van diverse, constant veranderende mogelijkheden en beperkingen. Voor de 

functionaliteit van onze infrastructuur zijn we steeds meer afhankelijk van deze 

digitale systemen.

Er bestaat een bekende paradox: hoe betrouwbaarder de infrastructuur is, des te 

meer we erop vertrouwen en des te minder we voorbereid zijn op het falen ervan. 

Het risico op problemen wordt echter steeds waarschijnlijker, met name vanwege 

de digitalisering.

Risico’s op storingen 

Onze infrastructuren worden blootgesteld aan diverse risico’s die onverwachts 

problemen kunnen veroorzaken. De urenlange, wereldwijde storing van Facebook, 

Instagram en Whatsapp op 4 oktober 2021, waarbij miljarden mensen geen 

toegang meer hadden tot social media, laat ons duidelijk zien hoe ontwrichtend 

een langere storing is. Naast falen, kun je de digitale beveiliging van de stedelijke 

infrastructuur onderverdelen in twee hoofdcomponenten: bescherming tegen 

indringers (cyber security) en bescherming van burgers tegen autoriteiten die 

gebruik maken van slimme infrastructuren. Met andere woorden: bescherming 

tegen Big Brother.

Cyber security

Digitale dreigingen nemen toe en zijn ook steeds meer in staat om grootschalige 

verwoestingen en chaos te veroorzaken. De dreiging van ransomwarecriminaliteit 

wordt steeds groter. Zoals we zagen bij de cyberaanval op Colonial Pipeline in mei 

2021, waardoor er een brandstoftekort ontstond aan de Amerikaanse Oostkust. 

Malafide overheden zetten ook meer in op cyberaanvallen: zoals de aanval op het 

elektriciteitsnetwerk van Oekraïne in 2015  waarschijnlijk het werk van Russische 

hackers  waardoor 230.000 mensen zonder stroom kwamen te zitten.

Toch beschikken wij volgens de Nederlandse Cyber Security Raad niet over een 

solide digitaal verdedigingssysteem. Ook helpt het niet dat we voor technologie 
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afhankelijk zijn van andere landen. Hoewel dit niet verrassend is voor zo’n klein land, 

gaat die vlieger niet op voor de Europese Unie. Hun digitale basisvoorzieningen 

zoals dataopslag en dataverwerking, communicatiesystemen en zelfs cruciale 

hardware onderdelen laten heel wat te wensen over. Geïmporteerde hardware 

onderdelen waaronder 5G corenetwerken en drones worden ervan verdacht 

achterdeurtjes te hebben naar buitenlandse regeringen. 

De vraag is dus niet óf maar wanneer vitale infrastructuren vastlopen.

Bescherming tegen Big Brother

Het tweede hoofdcomponent van de term digitale beveiliging verwijst naar de 

bescherming van burgers tegen autoriteiten die gebruikmaken van slimme 

infrastructuren. autoriteiten kunnen hun burgers  vaak onbedoeld  schade 

berokkenen met digitale middelen. Zelfs in een ogenschijnlijk sterke democratie 

als Nederland, waar de kinderopvangtoeslag affaire heeft laten zien waar dit 

allemaal toe kan leiden. Uit rapportages blijkt dat de algoritmische risico

evaluatiesystemen van de Belastingdienst een grote rol hebben gespeeld bij de 

onterechte fraudeverdenkingen van duizenden gezinnen.

Soms maken instanties gebruik van digitale tools terwijl ze hiertoe niet bevoegd 

zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van nummerplaatherkenning systemen 

door de politie voor de identificatie van de gezichten van bestuurders. Of het 

delen van de verkeersbewegingen op basis van de locatiegegevens van TMobile

klanten die vervolgens werden gedeeld met het CBS. Deze incidenten lijken relatief 

onschuldig. Berichten over het toezicht van China op de Oeigoerse minderheid 

drukken ons echter met de neus op de feiten van wat er kan gebeuren als een 

autoritair regime steeds meer macht krijgt. Het risico op autoritaire praktijken 

lijkt momenteel ver weg in WestEuropa. Maar wetende dat de beslissingen die 

we vandaag nemen de stad van de toekomst creëren, hebben we de morele 

verplichting om alle langetermijnrisico’s zoveel mogelijk te beperken.

Drie mogelijke oplossingen

De bescherming van de openbare infrastructuur tegen indringers en de bescherming 

van burgers tegen deze slimme systemen zijn twee verschillende problemen.  

Maar gelukkig zijn er drie potentiële oplossingen voor beide problemen.
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Fysieke beperkingen

De eerste oplossing zou zijn om fysieke beperkingen te ontwerpen voor slimme 

systemen. In tegenstelling tot software restricties kunnen fysieke beperkingen niet 

worden aangepast via draadloze updates. Dit geldt voor zowel de componenten om 

gegevens te verzamelen (de sensoren) als de beweging besturingscomponenten 

(de actuatoren).

Samen kunnen deze onderdelen het misbruiken van verzamelde gegevens 

voorkomen. Het beginsel van gegevens minimalisering moet uitgebreid worden, 

bijvoorbeeld door sensoren de mogelijkheid te bieden om uitsluitend relevante 

data te verzamelen, terwijl communicatiemodules zo ontwikkeld moeten worden 

dat ze beperkte gegevens verzenden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van 

LoRatechnologie in plaats van 5G). Een goed voorbeeld hiervan is de mmWave

sensor die wordt gebruikt voor crowdsensing, waarbij geen persoonlijk herleidbare 

informatie wordt opgeslagen. Actuatoren, zoals verkeerslichten, kunnen fysiek 

worden beperkt om bepaalde scenario’s te voorkomen, bijvoorbeeld door 

verkeerslichten zo te programmeren dat het niet mogelijk is dat ze tegelijkertijd 

op groen staan.

Het inbouwen van fysieke checks en beveiligingsmaatregelen is niet echt bevorderlijk 

voor slimme toepassingen in de stad die afhankelijk zijn van realtime besturing op 

afstand. Maar als dit een verkeerslichthack in een stad kan voorkomen, is het 
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toch zeker de moeite waard om te onderzoeken? We moeten ons niet altijd laten 

leiden door snelle besparingen en efficiëntie, maar ook het grote geheel in ogen-

schouw nemen.

Ontwerp slimme infrastructuur voor toezicht

De tweede oplossing die ik zou willen voorstellen is de ontwikkeling van slimme 

infrastructuren om overzicht te houden. Als een Smart Citysysteem niet naar 

behoren functioneert vanwege indringers of instanties die hun bevoegdheden 

overschrijden, wie heeft daar dan weet van? Tot nu toch slechts een klein aantal 

mensen. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van burgers 

bij een een beperkt aantal mensen. We moeten slimme infrastructuren ontwikkelen 

die eenvoudig gemonitord kunnen worden. Als zodanig kan het toezicht worden 

toevertrouwd aan grotere groepen mensen die begrijpen hoe deze systemen werken. 

Democratie vereist transparantie en begrijpelijkheid van digitale systemen.

Internet outage-oefening

De derde en laatste oplossing is de invoering van een internet outageoefening. 

Iedereen is bekend met brandoefeningen. Deze bereiden ons voor op een 

mogelijke brand. Zoals al eerder gezegd is het moeilijk voor te stellen dat dat de 

komende jaren vitale stedelijke infrastructuren niet zullen falen. Dit wetende, 

moeten we alles doen wat we kunnen om ons voor te bereiden. Er is echter veel dat 

fout kan gaan; we kunnen ons toch niet overal op voorbereiden? Een essentieel 

onderdeel is de internetverbinding.

Dus waarom schakelen we het internet niet één keer per jaar uit in Amsterdam? 

De ultieme voorbereiding. Zo kunnen we terugvallen op opties die voorhanden 

waren voordat we internet hadden. Zodat we nog steeds contant geld in huis 

hebben, weten hoe we een kaart moet lezen, ergens kaarsen op voorraad hebben 

liggen en niet in paniek raken als onze slimme apparatuur op zwart gaat. De 

sociaaleconomische kosten zullen aanzienlijk zijn. Maar als we daardoor beter 

voorbereid zijn en niet in paniek raken bij een echte noodsituatie, zouden de 

voordelen wel eens kunnen opwegen tegen de kosten.

Thijs Turel

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen  

de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 

Industrie, innovatie 
en infrastructuur

Vrede, Justitie en 
sterke publieke 
diensten
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Jake Blok - CEO & medeoprichter van iYYU.com

Stel je een samenleving voor waar mensen zich veilig voelen in de 

fysieke wereld, maar onveilig in een connected en online wereld. De 

vraag ‘Wat voor stad wil je zijn?’ biedt een kans om te kiezen voor tech-

nologie en digi  talisering waarbij het menselijk welzijn centraal staat. 

Versnel het door voeren van transparantie bij de verwerking van persoons-

gegevens voor alle burgers in de stad. Overweeg deze transparantie ook 

bij alle overeen komsten die je sluit met organisaties en/of het afgeven 

van vergunningen. Geef burgers meerdere opties bij het verbinden met 

en/of inloggen op platformen, met name in de openbare ruimte. Als ik 

online betaal, heb ik diverse opties. Maar als ik inlog op of mij aanmeld 

bij een gemeentelijk platform, heb ik dat niet. Bevorder de gebruiks-

mogelijk heden voor inloggen en zelf-authenticatie. Digitalisering biedt 

een uitgelezen kans om de ver ant woordelijkheid bij het individu te leggen. 

Overweeg om dit concept toe te voegen aan het validatieproces bij tech - 

nologische besluiten en maak van alle jongeren een Chief Tech nology 

Officer. Hoe kunnen we een sterke samenleving realiseren als een indi-

vidu altijd en overal en sneller en effec tiever dan ooit tevoren wordt bloot-

gesteld aan dreigingen? Je moet niet alleen de fysieke wereld beheren, 

maar ook rekening houden met de hoe veelheid tijd die een burger online 

besteedt in het publieke domein. Voer meer onderzoek uit naar de 

manier waarop burgers de digitale infrastruc tuur in de stad gebruiken. 

Menselijke waardigheid is de drijfveer van een moderne samenleving.

Henk de Jong - CEO of PBLQ

Wij kunnen het ons als stad niet meer veroorloven om niet een com-

pleet pakket aan datavaardigheden te ontwikkelen voor een chief data 

officer, of om trainingen te bieden aan beleidsafdelingen over de impact 

en potentie van data. Bovendien moet een stad zich richten op de ont-

wikkeling van een solide data-infrastructuur (glasvezel en 5G) ter voor-

bereiding van de geïntegreerde overgang naar klimaataanpassing en 

energie, mobiliteit, e-health en de machtspositie van digitale platformen. 

Dit zou zo maar eens het decennium van de technologie kunnen worden. 

Titus Venverloo - MSc MADE Alumni

Technologie is altijd een stuwende kracht geweest achter verandering in 

de stad, ook al weten gemeentes vaak te weinig over de belangrijke rol 

die deze speelt. Zo heeft het gebrek aan kennis over de gevolgen van de 

razendsnelle toepassing van auto- of cameratoezicht de volksgezondheid 

een knauw gegeven en het vertrouwen geschaad dat zo belangrijk is 

voor de leefbaarheid in de stad. Daarom moeten gemeentes experi-

menteren met digitale technologieën en deze testen, omdat steden 

zonder Living Labs voorbij zullen gaan aan de opkomende kansen die 

detectie te bieden heeft. 
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Tanaquil Arduin, MSc and MPA - Chief Data Officer / Hoofd 

Expertisecentrum data en AI Gemeente Den Haag

Moderne steden kennen diverse uitdagingen zoals vergrijzing, betaal-

bare woningen en openbare veiligheid. Urban tech en de toepassing van 

data en AI lijken de oplossing voor in ieder geval een aantal van deze 

uitdagingen. Privacy, interpreteerbaarheid, persoonsgegevens en  

AI zouden centraal moeten staan bij datagestuurde organisaties.  

De belangstelling en betrokkenheid van de burgemeester helpt ons  

de noodzakelijke overstap te maken naar een verantwoordelijke 

datagestuurde organisatie. Dit vereist leiderschap met een heldere 

datastrategie die de grondbeginselen van privacy, ethiek en 

informatiebeveiliging ondersteunt. Burgemeesters kunnen de 

organisatie ondersteunen door de weg vrij te maken, de sprong in  

het diepe te wagen en de belemmeringen weg te nemen door de 

verschillende invalshoeken van urban tech te combineren.

Ard van de Kreeke - CEO of GROWx & Growy

Ons voedsel heeft vaak kilometers afgelegd voordat het op ons bord 

ligt. Waarschijnlijk met een grote ecologische voetafdruk en - in veel 

gevallen - ontbossing, overbevissing en sociaal onrecht in andere delen 

van de wereld tot gevolg. Bovendien is onze gezondheid aanzienlijk in 

gevaar gebracht door het huidige voedselsysteem. Het moet compleet 

herzien worden als we een duurzaam voedselsysteem willen hebben 

voor gezonde mensen, dieren en planeet. De oplossingen zijn er al: 

gebruik biologisch afval om voedselrijke, gezonde en zuivere producten 

te telen. Zet de wetenschap en biotechnologie in voor duurzame 

productie van vitaminerijke groenten. Laat de productie over aan 

geautomatiseerde datagestuurde verticale stadsboerderijen, om  

de gewassen betaalbaar en toegankelijk te houden voor lokale 

consumenten en ons voedsel en de steden schoon te houden.

Mark P. Haaksman - Senior Business Development Manager, 

Royal Haskoning DVH Digital

Beste burgemeester, wij hopen van harte dat de Mayor’s Manual  

niet alleen resulteert in een open-source 3D digital twin van de stad, 

maar ook in een platform waarop dezelfde informatie beschikbaar is 

voor zowel publieke als private sectoren om technologie te ontwikkelen 

voor het berekenen van het domino-effect van klimaatverschijnselen. 

Hierdoor krijg je meetbare data over de daadwerkelijke gevolgen van de 

ontwrichting van het klimaat, zoals overstromingen of zware regenval, 

met betrekking tot de relevante infrastructuur. Dit platform kan, mits 

voorzien van (near-)realtime data, worden ingezet om de essentiële 

functies van de stad te managen, een predictief infrastructuurplan op  

te stellen en jouw toekomstige ambitie te simuleren.
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BRIEF 5: STEDEN VAN DE TOEKOMST Ontdek de kracht van hoop op een betere toekomst voor steden met  

Jan Jorrit Hasselaar, econoom, theoloog en coördinator van  

het Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling aan  

de Amsterdamse Vrije Universiteit.

Lichtend voorbeeld / Inspiratiebron (Hoopvolle stad)     Oktober, ‘21

Beste burgemeester,

Het is heel stil in mijn straat. Het was altijd een straat vol geluid doordat er onder 

mijn raam studenten stonden te protesteren tegen klimaatverandering of tegen 

de vliegtuigen die om de vijf minuten overvlogen van en naar Schiphol. Maar dat 

veranderde allemaal toen we werden getroffen door een pandemie die ons 

allemaal overrompelde. Snel en heftig grepen de gevolgen om zich heen, te 

beginnen met een lockdown waardoor scholen en universiteiten hun deuren 

sloten en studenten thuis bij hun ouders of op hun kamers bleven. De start en 

landingsbanen van Schiphol veranderden in parkeerplaatsen voor vliegtuigen. 

En dat allemaal vanwege een piepklein virus met lange namen (SARSCoV2, 

coronavirus, COVID19) dat iets voor elkaar kreeg wat met een staking of verdrag 

nog nooit was gelukt: een sterke daling van de CO2uitstoot.

Tijdens de eerste COVID19golf nodigde Femke Halsema, burgemeester van 

Amsterdam, een groep prominente denkers uit in haar ambtswoning om haar te 
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adviseren. Een belangrijke vraag tijdens deze bijeenkomsten was: hoe kunnen 

we onze steden veilig heropenen terwijl we tegelijkertijd het welzijn van burgers 

verbeteren en de meest urgente kwesties van onze tijd aanpakken, zoals 

klimaatverandering, het woningtekort, een nietduurzaam voedselsysteem, 

toenemende ongelijkheid en een sterke polarisatie in de samenleving? Hoe 

kunnen we perspectief bieden terwijl de toekomst uiterst onzeker is? In het boek 

Na de quarantaine (2020), dat voortkwam uit deze bijeenkomsten, pleit Halsema 

voor een beleid op basis van hoop met een visie om deze kwesties aan te pakken.

Maar wat is hoop? Volgens cultuurcriticus Terry Eagleton is hoop “...een 

merkwaardig verwaarloosde notie in een tijdperk dat ons, in de woorden van 

Raymond Williams, confronteert met ‘het gemis van een toekomst’” (Eagleton, 

2015, p. xi). In ons dagelijks leven is hoop een woord dat we ondoordacht 

gebruiken, bijvoorbeeld: ik hoop dat het morgen mooi weer is. Zo verandert hoop 

in een passieve deugd die makkelijk wordt verward met optimisme. We hebben 

een beter begrip van hoop nodig. Wijlen Jonathan Sacks, een vooraanstaande 

Britse intellectueel en adviseur van diverse Britse premiers, was een prominent 

denker over hoop. In de loop van zijn leven ontwikkelde Sacks een duidelijk 

verwoord en beproefd begrip van hoop, afgeleid van de eeuwenoude Exodus

vertelling. Sacks sluit zich in zijn werk aan bij een lange traditie en betoogt dat 

hoop draait om de toekomstige tijd. Hoop is een reis tussen het heden  met alle 

tekortkomingen en pijn  en het beloofde land. Hoop schuilt niet in een verre 

toekomst, een beloofd land, maar in het land van belofte dat mensen samen 

stichten in tijden van extreme onzekerheid. In dit land van belofte leren mensen 

ruimte voor elkaar te maken.

Op hogescholen en universiteiten leren we studenten over de twee coördinatie

mechanismen die onze samenleving aansturen: de staat en de markt. Sacks 

argumenteert echter dat er een derde mechanisme beschikbaar is om onze 

samenlevingen te coördineren: een op hoop gebaseerde politiek. Bij een dergelijke 

politiek gaan personen of partijen met verschillende politieke en ideologische 

overtuigingen of belangen samen op zoek naar een manier om een gedeelde 

verantwoordelijkheid voor een gedeelde toekomst op zich te nemen. Tijdens hun 

zoektocht krijgen zij inzicht in hun eigen standpunten en belangen, stellen zij 

zich open en vormen geleidelijk iets nieuws en bevrijdends ook al is de toekomst 

uiterst onzeker. Hun verschillen zijn niet langer een bron van polarisatie, zoals  

zo vaak het geval is bij hedendaagse kwesties als klimaatverandering, het  
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woning tekort en een nietduurzaam voedselsysteem, maar juist een bron van 

vernieuwing. De drie aansturingsmechanismen (staat, markt en een op hoop 

gebaseerde politiek) zijn niet in strijd met elkaar en kunnen elkaar juist versterken, 

mits ze goed worden ontwikkeld.

Waar vind je hoop? Hoop is er al. Als we om ons heen kijken, zien we talloze 

mensen die gehoor geven aan de roep om verantwoordelijkheid te nemen voor 

een gedeelde toekomst. Maar laten we niet naïef zijn: er zijn ook veel tegenstrijdige 

belangen en dode sporen. COVID19 heeft ons bovendien laten zien dat  

uitputting, eigenbelang, opportunisme en onverschilligheid hoop en solidariteit 

makkelijk kunnen verdringen. Daarom is het handig, zo niet noodzakelijk, om iets 

te hebben waarmee je hoop, vertrouwen en solidariteit kunt koesteren. Een op 

hoop gebaseerde politiek benadrukt de inzet van twee instrumenten om relaties 

te beschermen en stimuleren waarin mensen elkaar de ruimte geven. In de eerste 

plaats: het convenant. Een convenant is een omgekeerd hiërarchische  

uitwisseling van toezeggingen tussen twee of meer personen die beloven de 

verant woordelijkheid voor een gedeelde toekomst op zich te nemen. Een 

convenant betekent niet dat iedereen het met elkaar eens is. De partijen kunnen 

zelfs sterk uiteenlopende en onverenigbare standpunten hebben, zoals de  
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directeur van een milieuorganisatie en de CEO van een oliemaatschappij. In de 

tweede plaats heeft een politiek op basis van hoop een werkplaats nodig, oftewel 

een publieke sabbat om in de woorden van de Exodus te spreken. Zo’n werkplaats 

bestaat uit vier dimensies. Ten eerste is het een plek waar Utopia, het beloofde 

land, in het heden wordt geëerd. Ten tweede is het een neutrale ruimte in het 

publieke domein waar verschillen tussen deelnemers worden gerespecteerd. 

Ten derde worden er relaties gekoesterd, beschermd en versterkt waarin mensen 

elkaar de ruimte bieden om zonder oordeel naar elkaar te luisteren. Ten vierde 

bevordert het de ontwikkeling van zinvolle relaties tussen mensen, niet alleen 

door middel van objectieve kennis en statistieken, maar ook door middel van 

muziek, poëzie, kunst en het breken van brood. Sacks’ politiek daagt ons uit om 

inclusieve werkplaatsen van hoop te creëren in onze gemeenschappen.

Scholen en universiteiten sloten hun deuren. De start en landingsbanen van 

Schiphol veranderden in parkeerplaatsen. Maar nu de steden weer opengaan, 

moeten we een politiek op basis van hoop scheppen voor prangende kwesties 

als klimaatverandering, het woningtekort, een nietduurzaam voedselsysteem 

en toenemende ongelijkheid. Een dergelijke politiek gebaseerde op het werk van 

Jonathan Sacks is geen naïeve uitnodiging voor een beter postCOVIDtijdperk, 

een Beloofd Land. Deze politiek ziet hoopvolle verandering niet als een tovermiddel 

of een snelle oplossing die op wonderbaarlijke wijze direct resultaten oplevert. 

Hoop is in deze context juist een zoektocht waarbij mensen geleidelijk leren 

uitgesloten partijen te betrekken bij kwesties als het klimaat, slachtoffers van 

klimaatverandering, boeren, jongeren, enzovoort. Het is een lange zoektocht 

omdat onze bestaande percepties deel van het probleem zijn. Wij, onze percepties 

van onszelf maar ook van anderen, zijn deel van het probleem. Maar we kunnen 

ook deel van de oplossing worden, aangezien hoop niet buiten ons bereik ligt. 

Het enige wat we moeten doen, is gehoor geven aan de roeping. Zoals Amanda 

Gorman het zo prachtig verwoordde tijdens de inauguratie van president Joe 

Biden op 20 januari 2021:

For there is always light,

If only we’re brave enough to see it

If only we’re brave enough to be it

That our cities may become cities of hope.

Jan Jorrit Hasselaar

Econoom en theoloog – Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling  

(Vrije Universiteit Amsterdam) 

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen  

de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Duurzame steden 
en gemeenschappen

Vrede, Justitie en 
sterke publieke 
diensten
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Sem Roefs  Directeur van MijnStadstuin - Ecologisch 

Innovatielab voor Stadslandbouw

Overal ter wereld creëren burgemeesters een ruimte in hun stad waar 

inwoners voedsel kunnen bestuderen, kweken en er zinvolle, hoog-

nodige gesprekken over kunnen voeren. Zo ontstaat er een stad die 

socialere en klimaatbestendiger is. Stadslandbouw bevordert gezond-

heid en geluk, leidt tot hechtere gemeenschappen, verbetert de 

biodiversiteit en vergroot de klimaatadaptatie, terwijl er tegelijkertijd 

zinvol werk door ontstaat en lokale waardeketens een impuls krijgen. 

De grootte van deze ruimten varieert van 1 m² tot enkele hectaren.

“Het beste moment om een boom te planten, was 20 jaar geleden.  

Het op één na beste moment is nu.”

Chinees gezegde

Melina Scholefield, P. Eng  Executive Director, Metro Vancouver 

Zero Emissions Innovation Centre

In hedendaagse steden zijn innovatie, adaptatie en het opnieuw 

definiëren van de behoeften van de gemeenschap - maar ook de 

natuurlijke systemen die ons verbinden en onderhouden - belangrijker 

dan ooit. In veel gemeenschappen wordt nog te weinig gekozen voor 

waarden en praktijken waarbij wordt geïnvesteerd in leiderschap en 

verschuivingen in de organisatiecultuur die innovatie en verandering 

mogelijk maken. Laten we onze uitdagingen herzien en omzetten in 

kansen. Laten we niet kijken naar schaarste maar naar wat we kunnen 

doen met wat we hebben. Laten we het idee loslaten dat het onmogelijk 

is om nieuwe ideeën mogelijk te maken. En laten we tot slot als 

gemeenschappen het verschil maken door inspanning, handelen, leren, 

aanpassing en samenwerking.
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Alexandra Almaral  Oprichter van The Shift Initiative en 

Behavioral Change Consultant

Als we in onze steden van de toekomst hechte, menselijke relaties en 

saamhorigheid willen bereiken, moeten we binnen de Mayor’s Manual 

aandacht besteden aan periodieke praktijktests. Daarmee vermijden we 

groepsdenken waarbij niet verder wordt gekeken dan de gebruikelijke 

bubbel van louter politieke belangen. Door zinvolle, onbevreesde 

discussies aan te gaan met burgers van allerlei pluimage, ontstaat een 

eerlijke dialoog waarin afwijkende standpunten worden gestimuleerd, 

de status quo wordt uitgedaagd, en creatief denken, verandering en 

innovatie de ruimte krijgen. Daarom is een van de belangrijkste vragen 

die in de Mayor’s Manual moet worden gesteld volgens mij: hoe zorg ik 

dat mijn opvattingen regelmatig worden uitgedaagd?

Thera Rohling  Program Director Sustainable Urban Delta  

bij Priva

In de voorbije eeuwen werden de eerste steden gebouwd op vruchtbare 

grond: mensen verbouwden voedsel en vestigden zich daarom in een 

gemeenschap. Tegenwoordig verplaatsen steden hun voedselproductie 

naar meer afgelegen gebieden. Stadsplanning is gericht op beton, staal, 

asfalt en technologie, maar niet op voedselproductie. En dat moet 

veranderen! Een stad die voedsel produceert is een leefbare stad waarin 

nieuwe banden op sociaal, ecologisch en economisch niveau ontstaan.

Haal voedselproductie terug naar de stad om voldoende en gezond 

voedsel voor inwoners te waarborgen en omarm de kracht van voedsel. 

Zo bied je een fundament voor gemeenschappen, voorzie je in meer 

groene ruimten, bevorder je evenwichtig waterbeheer en help je onze 

CO2-voetafdruk te verkleinen.
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Alexander Laarman  Program Developer bij Metropolitan Food 

Systems AMS Institute

Betrouwbare (verse) voedselvoorziening is een belangrijke prioriteit 

voor steden - een feit dat tijdens de Covid-19-pandemie overduidelijk 

werd. De multiculturele bevolking van steden is een verrijking, omdat 

elke cultuur zijn eigen culinaire erfgoed heeft waarbinnen traditionele 

gerechten en ceremonies belangrijk zijn voor het welzijn van burgers. 

Een stad kan in potentie voedselproducent zijn, met een aanbod dat 

varieert van keukentuinen tot (verticale) hightechboerderijen voor 

(regionale) voedselvoorziening. Als we voor de steden van de toekomst 

een duurzaam en inclusief voedselsysteem willen ontwikkelen dat de 

gezondheid en het welzijn van burgers ondersteunt, moeten we kritisch 

kijken naar de mix van sociale binding, hightechvoedsel en (regionale) 

voedselvoorziening.

Brian Schmitt  Project Manager bij MetroPolder Company

Net als een ezel, kunnen ook steden behoorlijk koppig zijn. Om een stad 

(ezel) in beweging te krijgen, kun je kiezen uit drie aanpakken: praten 

(dialoog), een wortel (stimulans) of een stok (regelgeving). Burge-

meesters moeten al deze drie methoden vaardig kunnen toepassen om 

te voorzien in de behoeften van hun inwoners. Dat geldt ook wanneer 

we onze steden willen veranderen om ze beter bestand te maken tegen 

klimaatverandering. Ga de dialoog aan om te leren van anderen die dit 

al aan den lijve hebben ondervonden en bespreek de visie van een 

veerkrachtige toekomst. Stimuleer innovatie met positieve prikkels en 

zet succesvolle projecten in het zonnetje. Beloon pioniers terwijl je 

werkt aan een gemeenschappelijke taal rond de strategie. Niemand 

voelt zich dan overvallen wanneer het tijd is om ambitieuze 

regelgevende normen te bepalen, en ingrijpende doelen worden voor 

alle betrokkenen slechts een bescheiden vervolgstap. Kortom: luister, 

beloon innovatie en stel ambitieuze normen. Het is tijd voor actie in 

onze steden!

Ernst Klaver  Adviseur duurzaam waterbeheer

Als antwoord op de vraag wat er absoluut in de Mayor’s Manual zou 

moeten staan, zou ik zeggen: we moeten betere, veerkrachtigere steden 

bouwen. Naarmate onze steden groeien en te maken krijgen met de 

gevolgen van klimaatverandering, hebben we slimmere en beter op 

elkaar afgestemde oplossingen nodig om de vijf grote uitdagingen op 

het gebied van klimaatbestendigheid aan te gaan: overstromingen, 

droogte, hittestress, verdroging en verontreiniging van oppervlaktewater. 

Dat kunnen we echter niet alleen; door hecht samen te werken met 

stadsplanners, architecten, ingenieurs en veel andere betrokkenen 

krijgen wij dit voor elkaar.
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BRIEF 6: HET GELUID VAN DE VOLGENDE  
GENERATIE

Wat we kunnen leren van de stedenbouwkundigen van de toekomst, door  

Nina Bohm, promovenda aan de Technische Universiteit Delft. 

Nina onderzoekt hoe bouwkundestudenten leren in  

transdisciplinaire leeromgevingen en Living Labs.

Miniserie over Living Labs 

De Living Labs-studenten hebben bewezen hoe een zinvolle dialoog kan worden  

gecombineerd met zinvolle actie. Hoe breed toepasbaar de methode is, blijkt uit de 

sterk uiteenlopende uitdagingen: van dakloosheid tot infrastructuur voor waterstof-

technologie. Door co-creatie, onderzoek, experimenteren en evaluaties te combineren 

ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een echt inclusieve deelname en samenwerking 

met multidisciplinaire teams.

Oktober, ‘21

Beste burgemeester,

De stad is een spiegel. In het spiegelbeeld zie je hoe de samenleving zich ontwikkelt. 

Misschien moet je goed kijken omdat het proces traag kan verlopen. Een stad is 

stug en weerbarstig. Daarom is stedenbouw meer een experimenteel proces 

dan een proces met radicale verandering. Het kost moeite en er zijn vele handen 

nodig om een stad in beweging te krijgen. Dat is misschien wel de reden waarom 

de oudste steden als Venetië, Rome of zelfs de Amsterdamse binnenstad, ons 

het meeste aanspreken. Ze zijn gevormd door de handen van vele generaties. 

Tegenwoordig wordt de volgende generatie stadsbewoners geconfronteerd met 

nieuwe uitdagingen. Om er een paar te noemen: de uitdaging om de transitie 
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naar een duurzame toekomst te maken, om steden bestand te maken tegen extreme 

weersomstandigheden, om de energietransitie te maken, maar ook om een circulaire 

economie te realiseren. Hoe wil de volgende generatie stedenbouwkundigen deze 

uitdagingen aangaan? En wat kun jij leren van hun visies, ambities en benaderingen?

In mijn brief aan jou wil ik nader ingaan op deze vragen door te vertellen over de 

studenten van het MSc MADEmasterprogramma4 (Metropolitan Analysis, Design, 

and Engineering). Ik stel ze aan je voor, geef hun aanbevelingen door en vertel 

welk onderwijs deze generatie volgens ons nodig heeft. Want als er één advies 

is dat ik je wil geven, dan is het om te luisteren naar jonge en onervaren mensen, 

en te leren van de wijsheid van de volgende generatie.

 

Over de volgende generatie stedenbouwkundigen

Ingenieurs zijn probleemoplossers. Een specifiek soort probleemoplossers met 

een diepe passie voor het maken van ‘dingen’. Je zou ze kunnen zien als de 

mensen die onze bruggen, computers en ruimteschepen bouwen. Maar wie 

bouwt onze steden? Het bouwen van steden vindt net zozeer plaats door middel 

van dagelijkse menselijke interacties als op tekentafels. De volgende generatie 

stedenbouwkundigen weet hoe zij de stad en haar interacties moeten observeren 

en interpreteren en vindt uiteindelijk een manier om een stad door middel van 

strategische interventies in een nieuwe richting te sturen. Deze mensen zijn 

ambitieus en soms zelfs ongeduldig omdat ze het liefst direct resultaat willen 

zien. Maar ze zijn ook bescheiden en beseffen dat hun stem slechts één van 

velen is.
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Hun aanbevelingen voor jou

De achtergronden van de volgende generatie stedenbouwkundigen lopen sterk 

uiteen, evenals hun interesses en ambities. In de podcastminiserie over Living 

Labs5 delen studenten hun verhalen over de manier waarop zij experimenteren 

met verandering in Amsterdam. Het unieke karakter van hun perspectieven 

schuilt in de neutraliteit van hun positie. In veel stedenbouwkundige processen 

vervullen mensen een rol die duidelijk is gedefinieerd door de organisatie die  

ze vertegenwoordigen: steden, ontwerpbureaus, woningbouwcorporaties of 

openbaar vervoerbedrijven. De visie van de studenten wordt niet beïnvloed door 

organisatorische verantwoordelijkheden – zij staan juist open voor afwijkende 

perspectieven. In hun verhalen ontdekte ik drie overeenkomende adviezen die 

nuttig zijn voor elke burgemeester. Daarom raad ik je sterk aan op een geschikt 

moment te luisteren naar die verhalen, zodat je de aanbevelingen kunt gebruiken 

die het meest van toepassing zijn op jouw stad.

In vrijwel alle Living Labs roepen de studenten op tot experimenteren. Daarom is 

hun eerste advies dat je op zoek gaat naar hoe je innovaties kunt testen die 

essentieel zijn voor de transformatie van de steden waarin we leven. Hun tweede 

advies is dat je luistert naar de samenleving. Een zinvolle en eerlijke dialoog met 

de mensen die het sterkst worden getroffen door een veranderende stad is on

misbaar voor vrijwel elke duurzaamheidstransitie. Studenten zijn optimistisch 
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als het gaat om zoeken naar het onverwachte, maar terughoudend over deelname 

aan iets wat voor hun gevoel niet oprecht is: sta open voor het onverwachte. Hun 

derde en laatste advies: durf over grenzen heen te kijken. Daarbij maakt het niet 

uit of er verder dan de stadsgrens wordt gezocht naar oplossingen voor gelijk

soortige vraagstukken, of voorbij disciplinaire grenzen om tot totaaloplossingen 

te komen: we moeten allemaal verder kijken dan de bekende weg. Daarvoor is 

moed nodig en moet je risico’s durven nemen.

Het benodigde onderwijs

Kun je moed aanleren? We kunnen in elk geval op zoek gaan naar het soort 

onderwijs waarbij studenten in staat worden gesteld actie te ondernemen. Binnen 

het Masterprogramma MADE gebruiken we Living Labs om studenten vertrouwd 

te maken met de complexiteiten van duurzaamheidstransities. Omdat we ze 

vragen te handelen op basis van de verandering die ze willen bereiken, krijgen 

hun projecten de vorm van wat wij stedelijke acupunctuur noemen: piepkleine 

maar krachtige interventies in het bestaande systeem van de stad. Deze vorm 

van onderwijs, waarbij jongeren in staat worden gesteld om te experimenteren 

met de stad, zou mogelijk op grotere schaal kunnen worden toegepast dan alleen 

binnen dit specifieke hoger onderwijs programma.

De toekomst is onbekend en in grote mate ook onkenbaar. Van één ding kunnen 

we echter zeker zijn: er komen volgende generaties. Het is niet alleen onze  

ver ant woordelijkheid om deze wereld, deze steden, door te geven, maar ook  

om de volgende generaties een handvat aan te reiken om de steden waarin  

zij willen leven mede vorm te geven. Laten we zorgen dat de stad hun  

toekomst weer spiegelt.

Nina Bohm

Promovenda aan de Technische Universiteit Delft 

De aanbevelingen in deze brief ondersteunen  

de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Kwaliteits- 
onderwijs

Duurzame steden 
en gemeenschappen
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Annie Berendsen  Projectmedewerker, Team Economische 

Daklozen, De Regenboog Groep

Durf te kiezen voor ongebruikelijke manieren om samen te werken met 

belanghebbenden die direct betrokken zijn bij de dagelijkse gang van 

zaken in de stad om snel broodnodige oplossingen te vinden. Als we 

complexe uitdagingen willen aangaan, is het van cruciaal belang om 

interdisciplinair te werken. Het zou een van de kerncompetenties van  

de burgemeester moeten zijn om te zorgen dat verschillende beleids-

gebieden en belanghebbenden met elkaar communiceren en samen-

werken. In het geval van economische dakloosheid zou de gemeente 

het initiatief moeten nemen om allerlei uiteenlopende partijen in  

de stedelijke context samen te brengen. Zo ontstaan nieuwe 

perspectieven en innovatieve ideeën.

Diederik van Hasselt  MADE-alumnus / grootstedelijk innovator 

en natuurkundige - Beschikbaar voor werk

Beste burgemeester,

Hoe en waar komt jouw stad straks aan groene waterstof? Aangezien 

de industrie niet kan worden gedecarboniseerd zonder de inzet van 

groene waterstof als grondstof, zal dit de eerste sector zijn die 

aanspraak maakt op lokaal geproduceerde groene waterstof. 

Waarschijnlijk blijft er dan geen waterstof over voor de sectoren 

mobiliteit en (door de mens) gebouwde omgeving. Als jouw stad dus 

groene waterstof wilt gebruiken voor de verwarming van woningen en 

als brandstof voor het openbaar vervoer, begin dan nu vast met denken 

over import- en distributieopties: Hebben we een pan-Europese 

vervoerscorridor nodig die zich uitstrekt tot regio’s in de Sahara? 

Kunnen we ons aardgassysteem aanpassen of hebben we een nieuwe 

infrastructuur nodig? Waterstof zal ongetwijfeld ergens beschikbaar 

zijn, de vraag is alleen hoe we er lokaal gebruik van kunnen maken.

Brian van Laar  Master-student, MSc MADE (Metropolitan 

Analysis, Design and Engineering)

Een van de grootste uitdagingen waarmee burgemeesters vandaag de 

dag te maken hebben, is een gebrek aan betaalbare woningen en het 

woningtekort in het algemeen. Hoewel het tekort in de meeste steden 

deels wordt veroorzaakt door het ‘algemene’ tekort in de woningvoor raad, 

speelt hier ook een ander verschijnsel een rol: te weinig door stroming op 

de huizenmarkt. Een toereikend woningaanbod omvat een woning-

voorraad die aansluit bij de behoeften, het inkomen, de levens fase en de 

levensstijl van elke doelgroep. Wegens de slechte door stroming is dit 

toereikende woningaanbod momenteel beperkt. Mijn advies aan burge-

meesters overal ter wereld is om de doorstroming op de huizenmarkt te 

stimuleren door specifieke huisvestingsprofielen van inwoners op te 

stellen, en om door middel van co-creatie omgevings pecifieke instru-

menten te bedenken waarmee de doorstroming kan worden verbeterd.
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Carolina Jimenez Bertoli  Master-student, MSc MADE 

(Metropolitan Analysis, Design and Engineering)

Energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen is cruciaal maar 

niet toereikend voor de decarbonisering van ons energiesysteem. In 

deze context is groene waterstof onmisbaar om hiaten op te vullen in 

de toekomstige uitdagingen waarmee we waarschijnlijk te maken 

krijgen in een koolstofvrije economie. Dit vraagt daarom om de 

implementatie van een geografisch informatiesysteem (GIS) ter 

ondersteuning van efficiënt energiebeheer in stedelijke gebieden. Dit 

instrument kan onder andere worden gebruikt om de potentiële vraag- 

en aanbodgebieden en -niveaus in kaart te brengen, de beste locatie 

voor de infrastructuur te bepalen op basis van gasproductie, -distributie 

en -opslag, en een uitgebreid plan op te stellen voor de handel in een 

overschot (export) of tekort (import) op lokaal, nationaal en regionaal 

niveau. Aan de andere kant is het sociaal-technologische aspect van 

wezenlijk belang voor de ontwikkeling van een écht effectief GIS-

instrument. Met dit laatste aspect in gedachten zou ik bovendien willen 

voorstellen om belanghebbenden te stimuleren tot deelname aan de 

co-creatie van dit instrument, om het zodoende inclusiever en 

democratischer te maken.

Jelle Burger  MSc MADE-alumnus en projectmedewerker bij het 

Resilient Delta Initiative (TUD/EUR/EMC)

Stedelijke uitdagingen stoppen niet bij de stadsgrenzen. Stedelijke 

uitdagingen en oplossingen die worden ingeperkt door bestaande 

gemeentelijke grenzen externaliseren doorgaans de (negatieve) 

effecten naar andere gemeenten, regio’s en landen. Het meest in het 

oog springende voorbeeld hiervan is het transport van gebruikte 

grondstoffen (‘afval’) naar dumplocaties buiten de stad. Mijn advies  

zou daarom zijn om ‘buiten je eigen grenzen te kijken’ op zoek naar 

totaaloplossingen voor stedelijke uitdagingen.

Klaas Tromp  Master-student, MSc MADE (Metropolitan 

Analysis, Design and Engineering)

In veel Nederlandse steden is sprake van frictie tussen het gemeentebestuur 

en de inwoners. Gemeenten verzetten zich doorgaans tegen verandering 

in een stad. Het lijkt misschien moeilijk, maar wellicht is het tijd om die 

weerstand te laten varen. Zorg dat je inwoners al vroeg betrekt bij het 

veranderingsproces. Of beter nog: stimuleer ze om zelf het initiatief te 

nemen en stel ze ook in staat dit te doen met de juiste middelen om de 

beoogde verandering te realiseren. Inwoners zijn bekwamer dan je 

denkt, en als je ze begeleidt in plaats van bestuurt, zou dat wel eens 

wonderbaarlijke resultaten kunnen opleveren voor onze steden.
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Merel Schonagen  MSc MADE-alumnus en consultant 

duurzame ruimtelijke ontwikkeling

Het huizentekort heeft geleid tot een markt met congestie, buitensporig 

hoge huur- en verkoopprijzen en ontoereikende huisvesting. Als eerste 

stap op weg naar een inclusievere markt met toereikende huisvesting 

voor elke Nederlandse burger moeten burgemeesters verder kijken dan 

de (her)bouw van huizen en de doorstroming op de huizenmarkt 

verbeteren. Elke gemeente heeft unieke kenmerken en dat geldt ook 

voor de inwoners van een gemeente. Daarom is het niet voldoende  

om te werken met algemene categorieën als ‘starterswoningen’ en 

‘seniorenwoningen’ om de huisvestingsbehoeften van inwoners te 

benoemen. In plaats daarvan zouden er specifieke huisvestingsprofielen 

moeten worden opgesteld om (bestaande) (beleids)instrumenten af te 

stemmen op de huisvestingsbehoeften en -vereisten van inwoners. 

Hiermee zouden burgemeesters kunnen waarborgen dat de juiste 

instrumenten op de juiste plaats worden ingezet en inwoners 

toereikende huisvesting kunnen vinden.

Lauri Schippers  MSc MADE-alumnus en trainee 

klimaatadaptatie bij de Provincie Utrecht 

De impact van nieuwe, innovatieve oplossingen op steden moet 

absoluut worden getest (en zo mogelijk ook gekwantificeerd) om de 

prestaties en betrouwbaarheid ervan te bepalen. Nieuwe innovaties 

worden maar al te vaak geïmplementeerd in pilotprojecten waarbij het 

toezicht en de evaluatie tekortschieten. Het veranderende klimaat 

vraagt echter om dringende actie om de klimaatadaptatie en 

toekomstbestendigheid van steden te bevorderen. Een belangrijke 

eerste stap daarbij is het verkrijgen van inzicht in innovaties die het 

effectiefst zijn voor bepaalde gebieden. Aangezien veel steden over  

de hele wereld een vergelijkbaar klimaatprofiel hebben, biedt dat ons 

een uitgelezen kans om de resultaten van onze respectievelijke 

pilotprojecten te delen en te leren van elkaars ervaringen. De kennis die 

we zo opdoen, kunnen we vervolgens gebruiken om de implementatie 

van klimaatadaptieve maatregelen en andere innovaties op te schalen. 

Daarom is mijn aanbeveling voor burgemeesters over de hele wereld 

om geïmplementeerde pilots en andere innovaties te monitoren en de 

daaruit volgende resultaten openbaar beschikbaar te stellen.

Abel Hemmelder  Duurzaamheidscoördinator bij Artis

Elke burgemeester zou de complexiteit van onderling verbonden 

mechanismen moeten waarderen die inherent is aan een stedelijk 

gebied. Om een echt duurzame stad te maken zouden burgemeesters 

bekende theorieën moeten loslaten en overstappen op (stedelijke) 

Living Labs, zodat innovaties in de praktijk kunnen worden getest in 

plaats van op papier. Ga naar buiten en ga aan de slag! Zo worden burge - 

meesters de ontwikkelaars van een toekomstbestendige, leefbare stad.
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JAARLIJKSE RUIMTELIJKE OPGAVE 

10%

10% van de ruimtelijke opgave
De 10%-gedachte gaat uit van het idee dat asset owners, zoals gemeentes en provincies, 
10% van de projecten en ruimte behorende tot hun reguliere instandhoudings- en  
vervangingsopgave gebruiken om te innoveren en samenwerkingsovereenkomsten  
te sluiten met marktpartijen en kennisinstellingen ten aanzien hiervan. 

10% budget, tijd en energie
•  Binnen deze projecten wordt vervolgens 10% van het budget, de tijd en energie  

gereserveerd om te investeren in de innovaties (1% van de totale opgave). Met  
een totale jaarlijkse opgave Nederland van EUR 11.000 miljoen vertaalt dat in  
een jaarlijkse innovatie-investering door asset owners van EUR 110 miljoen.

•  Deze investering wordt tevens gematcht door de twee andere onderdelen uit  
de triple helix.

10 %

10% 10% 10%

  53 THE MAYOR’S MANUAL

Als we onze natuurlijke grondstoffen blijven verspillen zoals we nu doen, zullen 

ze in de toekomst volledig zijn uitgeput. Daarom moeten we mogelijkheden voor 

systematische innovatie ontwikkelen. Maar hoe doen we dat? Dat doen we door 

10% van onze jaarlijkse stedelijke uitgaven te besteden aan innovatie. Hiervoor 

moeten partijen bereid zijn intensief samen te werken, risico’s samen te dragen 

en samen nieuwe dingen te leren. We moeten leren elkaar te vertrouwen en een 

‘safe space dialogue’ te ontwikkelen. Dit levert je als stad een permanente 

innovatieinfrastructuur op met een digital twin, klimaatadaptieve en circulaire 

oplossingen, business cases, innovaties voor de arbeidsmarkt, nieuwe normen 

en kennis die van cruciaal belang is voor de hele wereld. Ondernemers krijgen 

bovendien de gelegenheid hun nieuwe ideeën om te zetten in een wereldwijde 

business case. Daarom, lieve burgemeester, burgers, bedrijven, onderzoekers en alle 

andere stedelijke leiders van onze tijd: onze steden kunnen niet langer wachten. We 

moeten groots denken, onbevreesd zijn en gedurfde actie ondernemen!
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Podcastpresentatoren

Op zoek naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen aan de keukentafel van het  

AMS Institute met Sacha Stolp, Director of Innovation for Future-Proof Assets bij de  

Gemeente Amsterdam en Kenneth Heijns, Managing Director van het AMS Institute. 

Twee leiders die streven naar het smeden van hechte Triple Helix-partnerschappen 

voor toekomstbestendige steden.

“U luisterde naar de Mayor’s Manual Podcast”

Een jaar van gesprekken, lachen, verbazen, verkennen en ontdekken zit erop. We 

willen Jaleesa, Scipio, Maartje, Yassa en alle gasten aan onze keukentafel 

bedanken, niet alleen omdat zij dit fantastische avontuur met ons zijn aangegaan, 

maar ook omdat zij als reisgenoten hun ervaring met ons hebben gedeeld. 

Terugkijkend vergeet je soms hoeveel moeite het allemaal kostte. Hoe je dacht 

dat je voor het samenstellen van een boek over de gemaakte reis enkel het juiste 

eindpunt en de kortste of mooiste route naar dat fantastische plekje hoefde te 

benoemen. Wat je niet besefte was dat je om al dat moois te ontdekken eerst 

verdwalen moest, de verkeerde weg moest nemen: struinen langs de verkeerde 

plekken is natuurlijk essentieel om juist dat mooie te ontdekken.

Daarom hopen we dat je ons verhaal niet ziet als een reisgids vol mooie plaatsen, 

maar als bron van inspiratie om te beginnen aan je eigen reis. Dat je beseft dat 

verdwalen of een verkeerde afslag nemen helemaal niet bestaat maar juist bij de 



“Transitie is reizen en reizen gaat gepaard met  
  chaos. Het is een reis die ons beangstigt en  
  verontrust, maar die noodzakelijk is als we onze  
  veiligheid en de veiligheid van onze kinderen  
  willen waarborgen.”“Samen met koplopers uit het bedrijfsleven,  

  nieuwe samenwerkingsvormen, overheden en  
  kennisinstellingen vertellen we een nieuw  
  verhaal: ons verhaal. En dan blijkt dat we al  
  beschikken over de kennis, capaciteiten en 
  middelen om te handelen. Met de juiste mindset,  
  vaardigheden en vertrouwen beschikken we over  
  alles wat we nodig hebben voor een hoopvolle  
  toekomst.”
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reis en ontdekkingstocht hoort. De meeste mensen die je ontmoet deugen en 

hebben hun eigen gave, onverwachte en nieuwe verhalen en inzichten. Dat maakt 

reizen juist zo leuk. Onvoorspelbaar, gek en duizend keer mooier dan de foto’s 

die je online bekeek voordat je aan je reis begon.

Transitie is reizen en reizen gaat gepaard met chaos. Het is een reis die ons 

beangstigt en verontrust, maar die noodzakelijk is als we onze veiligheid en de 

veiligheid van onze kinderen willen waarborgen. Om onszelf en onze kinderen de 

vrijheid te gunnen op schone lucht en leven zonder vrees voor droogte, extreme 

neerslag en sidderende hitte. Een wereld waarin voldoende is voor iedereen.

Laten we daarom nu grote stappen zetten. De koplopers die we het afgelopen 

jaar hebben gesproken zijn al lang aan hun reis begonnen. Koplopers uit het 

bedrijfsleven, nieuwe samenwerkingsvormen, overheden en kennisinstellingen 

vertellen we een nieuw verhaal: ons verhaal. En dan blijkt dat we al beschikken 

over de kennis, capaciteiten en middelen om te handelen. Met de juiste mindset, 

vaardigheden en vertrouwen beschikken we over alles wat we nodig hebben voor 

een hoopvolle toekomst. Dit is ons gezamenlijke verhaal en we vertellen het je 

graag, in de hoop dat jij het ook weer doorvertelt en dat we het daarna allemaal 

delen en omarmen. Als we dat doen komt er snel een dag dat we eigenlijk niet 

meer beter weten dan dat dit onze ‘normaal’ is.

Iedereen ontzettend bedankt!

Kenneth & Sacha
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	We hebben heel wat van zulke gesprekken gevoerd aan de keukentafel op de tweede 
	verdieping van het AMS Institute in Amsterdam. En in 2020, hebben we besloten 
	deze gesprekken op te gaan nemen. Want waarom zouden we deze inzichten voor 
	onszelf houden als we een platform hebben om ze te delen met de wereld? Dus dat 
	hebben we gedaan en we sloten elke podcastaflevering af met de vraag: wat zou jij 
	op willen nemen in de Mayor’s Manual? Welk dringend en belangrijk advies heb je 
	voor de steden over de gehele wereld?

	En zo is de Mayor’s Manual uitgegroeid tot het huidige document dat nu voor je ligt. 
	En zo is de Mayor’s Manual uitgegroeid tot het huidige document dat nu voor je ligt. 
	Dit is een geweldige reis geweest die ik heb mogen delen met Maartje Molenaar, 
	Jaleesa Schaap, Scipio Kok en Yashar Yari, en we hadden dit niet kunnen doen 
	zonder de hulp van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Ministerie 
	van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, het AMS Institute, en de gemeente 
	Amsterdam. We zullen deze reis verder vervolgen omdat we er stellig van overtuigd 
	zijn dat het de kwaliteit en opschaling van de hoognodige stedelijke vernieuwingen 
	versterkt. We bedanken alle gasten die aan de podcasts meewerkten en kijken uit 
	naar iedereen die we in de toekomst nog zullen gaan ontmoeten.

	Tenslotte nog één ding. Werk is 99% transpiratie en 1% inspiratie, om Thomas Edison 
	Tenslotte nog één ding. Werk is 99% transpiratie en 1% inspiratie, om Thomas Edison 
	te citeren. Je zou kunnen denken dat dit boek bij de 1% hoort. Maar wat is het nut 
	van inspiratie als we het niet omzetten in transpiratie, in iets wat werkt en dat van 
	onze wereld een betere plek maakt? Zoveel te doen en zo weinig tijd... “We have to 
	innovate our socks off!” 

	Met vriendelijke groet, 
	Met vriendelijke groet, 

	Kenneth & Sacha 
	Kenneth & Sacha 
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	AAN DE BURGEMEESTER
	AAN DE BURGEMEESTER


	Deze Mayor’s Manual biedt aanbevelingen – in de vorm van essays en citaten – van kop lopers die de regering, kennisinstellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigen. De adviezen zijn gericht aan de huidige en toekomstige burgemeesters. Burgemeesters als in  dividu maar ook als vertegenwoordiger van hun stad en inwoners, burgemeesters van steden in Nederland, maar ook daarbuiten en boven alles, burgemeesters als hoeders van steden die in de komende decennia een thuis zullen zijn voor twee derde van de were
	Deze Mayor’s Manual biedt aanbevelingen – in de vorm van essays en citaten – van kop lopers die de regering, kennisinstellingen en het bedrijfsleven vertegenwoordigen. De adviezen zijn gericht aan de huidige en toekomstige burgemeesters. Burgemeesters als in  dividu maar ook als vertegenwoordiger van hun stad en inwoners, burgemeesters van steden in Nederland, maar ook daarbuiten en boven alles, burgemeesters als hoeders van steden die in de komende decennia een thuis zullen zijn voor twee derde van de were
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	De vijf domeinen
	De vijf domeinen
	De Smart Cityeditie van de Mayor’s Manual beslaat vijf domeinen die geselecteerd zijn door de Smart Citymissie naar het Smart City World Expo Congress 2021 van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. De domeinen vertegenwoordigen het netwerk van Smart City Nederland en het bijbehorende innovatieve klimaat.
	Aan vijf gastschrijvers is gevraagd om over deze domeinen na te denken vanuit hun professionele perspectief in een essay dat gericht is aan de burgemeester, gebruikmakend van citaten uit de podcastserie.
	Over het redactieteam
	Voordat we de brieven met deze overwegingen presenteren, willen we een aantal inzichten van het redactieteam van de Mayor’s Manual Podcast met je delen. Vorig jaar hadden we meer dan 50 leiders te gast in de podcast. Ze hebben allemaal waardevolle inzichten gedeeld vanuit hun professionele perspectief. Ondanks de zeer uiteenlopende onderwerpen die ter sprake kwamen aan de keukentafel, waren het ook telkens terugkerende thema’s die als een rode draad door de afleveringen heen liepen. De mogelijkheid voor ie
	Duurzaam bouwen & duurzame energie door Friso Klapwijk  
	Vandaag de dag gaan klimaatadaptatie, mitigatie en energietransitie hand in hand. Bij het ontwikkelen van oplossingen die ontworpen zijn om te komen tot een afvalvrije samenleving, duurzame bouw, energieneutrale huizen en gebouwen en slimme energienetwerken, zijn wij altijd op de toekomst gericht.
	 

	Groene & slimme door Serge Hoogendoorn
	Onze mobiele systemen toekomstbestendig maken betekent technologieën ontwikkelen die toegankelijke, groene, effectieve, inclusieve en betaalbare mobiliteit voor iedereen stimuleren en tegelijkertijd de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden verbeteren.
	 

	Veiligheid & digitale infrastructuren in slimme steden door Thijs Turel 
	 

	Naarmate steden en stedelijke systemen alsmaar meer gedigitaliseerd worden, worden ze steeds afhankelijker van veilige digitale infrastructuren. Hoe kunnen we een transitie maken naar een veilige en slimme maatschappij?
	Steden van de toekomst door Jan Jorrit Hasselaar
	Wereldwijd ervaren steden een bevolkingstoename nu ze voor steeds grotere uitdagingen staan. Hoe kunnen steden een weg voorwaarts vinden terwijl ze balanceren tussen de be hoefte aan technische oplossingen en de behoefte aan een verandering in cultuur, gedrag en mindset?
	 

	De volgende generatie door Nina Bohm
	De volgende generatie stedenbouwkundigen speelt een vitale rol in de maatschappij omdat zij in staat zijn om uitdagingen aan te pakken vanuit een fris perspectief zonder te veel de focus te leggen op mogelijke problemen en conventionele oplossingen. Welke lessen kunnen wij leren van de volgende generatie stedenbouwkundigen bij het aanpakken van de huidige uitdagingen waar we mee geconfronteerd worden?

	De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn een verzameling van 17 mondiale doelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als een “blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen”. De doelen zijn gericht op de wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Door de kennis en expertise die onze gasten aan de keukentafel inbrachten te verspreiden, willen we onze bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG’s. Elke brief geeft daarom aanbevelingen die bijdragen aan het 
	De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn een verzameling van 17 mondiale doelen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties als een “blauwdruk voor een betere en duurzamere toekomst voor iedereen”. De doelen zijn gericht op de wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Door de kennis en expertise die onze gasten aan de keukentafel inbrachten te verspreiden, willen we onze bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG’s. Elke brief geeft daarom aanbevelingen die bijdragen aan het 
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	BRIEF 1: DROOM VAN EEN GEDURFDE TOEKOMST
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	BRIEF 1: DROOM VAN EEN GEDURFDE TOEKOMST


	De rode draad ontdekken met Jaleesa Schaap en Scipio Kok, beiden Strategisch Adviseur toekomstbestendige steden bij de Gemeente Amsterdam en Maartje Molenaar, MSc MADE Alumni (AMS Institute), het redactieteam en hosts van de Mayor’s Manual Podcast. Drie jonge stedelijke ontwikkelaars die zich inzetten voor het bouwen van betere steden door hun kennis van innovatieve oplossingen verder te onderzoeken, te delen en in de praktijk te brengen.
	De rode draad ontdekken met Jaleesa Schaap en Scipio Kok, beiden Strategisch Adviseur toekomstbestendige steden bij de Gemeente Amsterdam en Maartje Molenaar, MSc MADE Alumni (AMS Institute), het redactieteam en hosts van de Mayor’s Manual Podcast. Drie jonge stedelijke ontwikkelaars die zich inzetten voor het bouwen van betere steden door hun kennis van innovatieve oplossingen verder te onderzoeken, te delen en in de praktijk te brengen.
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	Beste burgemeester,
	Herinner je je nog toen je een twintiger was? Hoe je, net van school gekomen, een wereld vol mogelijkheden binnenstapte en uitkeek naar wat de toekomst je zou kunnen brengen? Vol passie en ambitie (hopelijk!). Weet je nog wat jouw visie voor de toekomst was? 
	Beste burgemeester, wij zijn het, de young urban professionals, de twintigjarige stadsbewoners met een interdisciplinaire achtergrond. De systeemdenkers met een affiniteit voor samenwerking en een diepgaand bewustzijn van de grenzen van onze planeet, die wij als bewoners van deze wereld zo achteloos lijken te verwaarlozen. Nadat we zo lang vanaf de zijlijn hebben toegekeken, zijn we er klaar voor om onze mouwen op te stropen zodat we mee kunnen bouwen aan een betere wereld.
	Beste burgemeester, wij zijn het, het redactieteam van de Mayor’s Manual. Wat wij zien is een toekomst vol onzekerheden. Denkend aan onze kinderen en de generaties die nog komen, nemen wij het op ons om aan een betere toekomst te bouwen, samen met jou en alle andere betrokkenen  het bedrijfsleven, de overheids instanties, kennisinstellingen en iedere stadsbewoner die ernaar streeft een verschil te maken.
	Na een jaar produceren, editen en hosten van onze podcast, zijn wij ervan overtuigd dat storytelling een krachtig middel is om onze wereld vorm te geven en te veranderen. Vorig jaar zijn we begonnen aan een reis om leiders van verschillende disciplines te ontmoeten die hun inzichten en lessen met ons wilden delen. Inzichten met betrekking tot hun visie voor de toekomst en praktische oplossingen die zouden helpen onze stedelijke transitie te versnellen. En nu, beste burgemeester, willen we de lessen en inzi
	 
	 
	 

	Verbonden en met elkaar verweven
	Een van de dingen die we de afgelopen maanden geleerd hebben is dat stedelijke uitdagingen en oplossingen nauw met elkaar verbonden en verweven zijn. De toekomst van voedselzekerheid hangt af van de digitalisering van arbeid; de circulaire economie is niet mogelijk zonder slimme mobiliteit en regeneratieve stadslandbouw. En het slagen van slimme mobiliteit is afhankelijk van ons vermogen om werkelijke en inclusieve betrokkenheid van burgers te realiseren.
	Om de gedurfde toekomst te bouwen die wij voor ogen hebben, is het volgens ons essentieel dat wij onze toekomstige stad zien als een verzameling subsystemen die onderling met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk zijn en dat we begrijpen welke uitdagingen overwonnen moeten worden. Daarom begint onze visie met wat in onze ogen het meest essentiële subsysteem is. Het vertegenwoordigt de schaal waarop volgens ons de meeste systemen voldoende aangepast kunnen worden, terwijl tegelijkertijd de beheersbaarhe
	 

	We wonen niet in steden maar in wijken
	Onze toekomstige stad is op veel manieren gedecentraliseerd. Toekomstige generaties zullen in wijken wonen met sterke, lokale netwerken van sociale infrastructuren die ontworpen zullen zijn door betrokken burgers die actief werken aan de gemeenschapsopbouw. Op wijk niveau zullen we een diepgaande sociale samenhang koesteren om welvaart en veerkracht in tijden van crisis te stimuleren. We kunnen verwachten dat we steeds vaker complexe crises zullen zien zoals cyberaanvallen, uitputting van grondstoffen en ex
	Waar mogelijk en uitvoerbaar, kopen, verkopen en gebruiken we lokaal ver vaardigde producten. Voedsel wordt bijvoorbeeld geteeld langs de stads grenzen, in groenteflats, tofu fabrieken, kweekvlees laboratoria of plaatselijke boerderijen. Deze aanpak zal niet alleen de voedselvoorzieningsketen verkorten, het brengt de consument ook weer in contact met de producent en betrekt de burger (opnieuw) bij het voedselproductieproces. Een ander belangrijk voordeel is dat het eerlijke prijzen voor boeren garandeert e
	 
	 
	 

	En als laatste hergebruiken we hulpbronnen om ketens van stedelijk water, voedsel en grondstoffen te sluiten. In deze circulaire wijk bestaat er geen verspilling.
	We hebben nieuwe bedrijfsmodellen
	We hebben nieuwe bedrijfsmodellen

	Onze economie is niet alleen een circulaire economie maar ook een economie waarin eigenaarschap en winst opnieuw gedefinieerd worden. Consumenten delen eigenaarschap van producten en goederen met andere consumenten en producenten. Dit betekent gedeelde mobiliteit. Met andere woorden, voor je wasmachine sluit je een langdurig huurcontract af, maar je ondergoed blijft van jou… tenminste, tot je het terugstuurt naar de producent om gerecycled te worden! Voor producenten geldt dat eigenaarschap cradle to cradle
	Ter afsluiting
	Ter afsluiting

	Helaas geloven we niet dat we ons momenteel op een pad bevinden dat naar deze gedurfde visie voor onze toekomst leidt. Hoewel we al het vertrouwen hebben in ons vermogen om effectieve technische oplossingen te ontwikkelen, zijn we ons des te meer bewust van de uitdagingen waar we voor staan bij het bereiken van sociale acceptatie van zulke oplossingen en de veranderingen in gedrag en mindset die hiervoor nodig zijn. We hopen dat onze kinderen zullen leven in steden die gastvrij en veilig zijn voor alle leve
	Met vriendelijke groet,
	Jaleesa Schaap, Scipio Kok en Maartje Molenaar 
	Het redactieteam van de Mayor’s Manual Podcast
	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende 
	Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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	BRIEF 2: DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME 
	BRIEF 2: DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME 
	BRIEF 2: DUURZAAM BOUWEN EN DUURZAME 
	ENERGIE


	‘Daag ons uit om over de toekomst na te denken,’ zegt Friso Klapwijk, directeur van de Dakdokters B.V. en MetroPolder. In zijn werk zoekt hij naar vernieuwende en uitvoerbare oplossingen voor de nu nog ongebruikte en levenloze hectares aan dakoppervlak in de stad.
	‘Daag ons uit om over de toekomst na te denken,’ zegt Friso Klapwijk, directeur van de Dakdokters B.V. en MetroPolder. In zijn werk zoekt hij naar vernieuwende en uitvoerbare oplossingen voor de nu nog ongebruikte en levenloze hectares aan dakoppervlak in de stad.
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	Beste burgemeester,
	Gefeliciteerd! De stad is groeiende en zeer waarschijnlijk veel succesvoller dan vijfentwintig jaar geleden. En toch hoef je je geen moment te vervelen! Je hebt een vol bord dankzij terrorismebedreigingen en dagelijkse updates over een pandemie, terwijl langetermijnuitdagingen erom smeken onze steden grondig opnieuw vorm te geven.
	Uitdagingen zoals de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, oplopende temperaturen, langdurige periodes van droogte en een steeds vaker voor komende overbelasting van het elektriciteitsnet vereisen slimme oplossingen. De oude infrastructuur schiet tekort, terwijl het huidige vervuilingsniveau nieuwe projecten in de weg staat. Dit wordt misschien niet opgenomen in de dagelijkse updates, maar dit wil niet zeggen dat deze uitdagingen niet echt zijn, dat zijn ze wel degelijk.
	Ik herinner me nog de voltooiing van de laatste fase van het Deltawerken project vijfentwintig jaar geleden, toen ik nog civiele techniek studeerde.
	Je hoorde het gonzen in heel Nederland, waar je ook kwam: we waren er klaar voor. De transformatie van het land was compleet, we voelden ons veilig en waren klaar voor een volgende eeuw succes. Dit motiveerde mij uiteraard niet om harder te studeren. 
	Maar vandaag beseffen we ons dat we over een heleboel zaken opnieuw moeten nadenken. We zijn nog lang niet klaar. Onze infrastructuur is niet uitgerust voor een veranderd klimaat, onze koolstofvoetafdruk moet drastisch verkleind worden en onze bewoners schreeuwen om meer groene ruimte. Deze thema’s zijn dagelijkse krantenkoppen geworden. Er is geen tijd om te babysitten, we moeten opnieuw na gaan denken en slimmer herbouwen.
	Gelukkig, hebben we in het verleden al vaker onze status quo heroverwogen. We hebben bewezen dat we, geleid door burgemeesters en bouwkundigen, in staat zijn geweest grootse dingen te bereiken die vandaag de dag nog steeds de stedelijke ontwikkeling beïnvloeden. In 1859 ontwierp en bouwde de vooruitziende Engelse ingenieur Joseph Bazalgette een rioolnetwerk dat Londen op de kaart zou zetten als stad van de toekomst. Het netwerk hielp bij het uitbannen van ziektes die tot dan toe de gemiddelde levensverwacht
	 

	Vandaag erkennen we de misvatting van dat model. We moeten lokaal en circulair gaan denken, net zoals de natuur dat doet. En dat is precies wat we gedaan hebben; we denken opnieuw na over onze watersystemen en we herdefiniëren de waarde van regenwater als koelmiddel voor de stad en we vangen regenwater op in plaats van het weg te laten lopen in het riool, waar het verontreinigd en daardoor nutteloos zou worden. We zien de waarde van onze daken voor het opwekken van energie en als esthetische privétuinen met
	 

	Of het nu met energie, koolstof, water, afval, vervuiling of herstel van de biodiversiteit is, onze steden kunnen het goede voorbeeld geven. We hebben de hersenen, de kennis, het geld en de mondiale netwerken waarmee we sneller dan ooit informatie kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Maar we hebben leiders nodig die bereid zijn om aanzienlijke investeringen te doen. Om onze gebouwen te verbeteren zodat ze warmte, energie en water efficiënter gebruiken, onze infrastructuur te herbouwen voor een ci
	Plannen om een serieus rioolnetwerk te bouwen in Londen waren niets nieuws toen Joseph Bazalgette zijn visie om de stank in Londen te laten verdwijnen ontwierp. Voordat hij werd gekozen als hoofdingenieur in 1855, hadden anderen voor hem al systemen ontworpen en investeringsplannen voorbereid. Maar die waren allemaal tevergeefs geweest totdat in 1858 de Great Stink (grote stank) de stad zo overweldigde dat het politici aanzette tot het nemen van wetgevende maatregelen en zij geld beschikbaar stelden voor he
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	Zoals zo vaak was er een ramp voor nodig om geld vrij te maken voor verandering, maar de snelle reactie was alleen mogelijk omdat een visie en een plan al op de plank lagen. Wij, je leger civiele ingenieurs, zijn plannen aan het voorbereiden, groenere ontwerpen voor de publieke ruimtes aan het maken en renovatieconcepten voor energiezuinige gebouwen aan het ontwikkelen. We ontwerpen slimme centra en natuurinclusieve gebouwen en intelligente netwerken voor energie en wateropvang. Maar we worden beperkt doo
	Beste burgemeester, ik vestig al mijn hoop op jou. Terwijl ik deze brief schrijf, besef ik me hoe uniek jouw positie is. Je vervult tegelijkertijd de rol van vader en moeder voor jouw burgers; niet alleen als politicus maar als iemand die echt geeft om zijn/haar burgers en hier voor de zorg draagt. Terwijl jij vandaag voor ons zorgt, wil je ons dan alsjeblieft uitdagen om over morgen na te denken? Geef ons, je geheime leger ingenieurs, het noodzakelijke signaal: herzie de plannen voor onze stad zodat we voo
	We moeten dan misschien een ramp afwachten, maar we zullen ervoor zorgen dat de plannen klaarliggen. Ik verheug me op wat we de komende 25 jaar gaan bouwen!
	 

	Met vriendelijke groet,
	Friso Klapwijk
	Ondernemer in de circulaire economie, 
	ingenieur civiele techniek
	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 
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	Boris Zeisser - Architect-Directeur van Natrufied Architecture, Directeur van Evergreen Building Development BV
	Boris Zeisser - Architect-Directeur van Natrufied Architecture, Directeur van Evergreen Building Development BV
	Ik wil graag een stuk over de natuur bijdragen aan de Mayor’s Manual. In mijn ogen zou een stad gebouwd moeten worden van materialen die je in de natuur vindt, zoals parken en groene ruimtes met bomen en bloemen en rivieren en kanalen. Wegen en gebouwen zouden naadloos in de natuurlijke omgeving over moeten gaan, met gebouwen van biomaterialen zoals hout, bamboe, riet of vlas om de impact van oogsten op de natuurlijke omgeving teniet te doen. Landschapselementen, zoals groene daken, groene muren, kassen, bo
	Rob Alberts - Hoofd sporthallen en sportparken bij de Gemeente Amsterdam
	 

	Voor sportbeoefening in de stad hebben we sportvelden met synthetische grasmatten ontworpen die overtollig hemelwater na zware regenbuien verzamelen en dit weer terugvoeren naar het veld voor afkoeling tijdens droge periodes. Dit betekent dat de mecha-nische eigenschappen van het synthetische oppervlak intact moeten blijven om een adequate sportfunctionaliteit te waarborgen, zoals schokdemping of de impact die atleten uitoefenen bij bijvoorbeeld het springen en weer landen, maar ook bij het stuiteren van de
	Amber Huizinga - Head of Development bij Aedes Real Estate
	De onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen die nodig zijn in de bouw met betrekking tot klimaatverandering vereisen veel flexibiliteit in regelgeving. Ik denk dat het belangrijk is om binnen de gemeente een gekwalificeerd persoon of team aan te stellen om overzicht te houden op alle afdelingen en onregelmatigheden aan het licht te brengen die soms over het hoofd worden gezien door de specialisten. Ik zie dit als een permanente functie (bijv. een duurzaamheidsmanager) die bevoegd is om projecten die o
	 
	 
	 

	Hanneke van der Heijden - Strategisch adviseur bij Rotterdam Circulair
	 

	De milieueffecten van wat, hoe en hoeveel wij consumeren zijn enorm. Als burgemeester kun je burgers helpen onze gezamenlijke overconsumptie te veranderen door ruimte te maken voor lokale ondernemers met een bedrijfsmodel dat staat voor ‘langer gebruiken’ in plaats van ‘meer kopen’. Als fast fashion en fastfood onze steden echter blijven domineren, wordt het lastig om consumentengedrag te veranderen. Ik roep iedereen op de kans te grijpen om een holistische circulaire economie te realiseren. Maak regenerati
	Joke Dufourmont - Program Developer voor circulariteit in stedelijke regio’s
	Maak circulariteit eenvoudig voor de mens, en onontkoombaar voor de industrie. Leg daarbij de focus op twee belangrijke consumenten-groepen die de circulariteitsdoelstellingen moeten realiseren: je gemeentelijke organisatie en je inwoners. Ondersteun de markt voor circulaire producten en diensten door circulaire openbare aan bestedingen voor de gemeentelijke organisatie en overheids-diensten. Zet de innovatie en koopkracht van de gemeente in om vraag te creëren waar het er echt toe doet. De materiaalstromen
	 
	 

	Paco Bunnik - Lead Urban Designer, Gemeente Amsterdam 
	Habitat voor mensen, flora en fauna. De sleutel tot realisatie van deze habitat is gedeelde verantwoordelijkheid. In Amsterdam delen we kennis en ervaring met overheidsinstanties, steden, publieke en private organisaties, wetenschappers en inwoners. Onze expertise in geïntegreerd waterbeheer, groen beleid, afval- en energiebeheer, duurzame ruimtelijke ordening en andere domeinen kan een toe-gevoegde waarde hebben voor andere stedelijke gebieden. Wij hebben de verantwoordelijkheid voor elkaar te zorgen en ie
	Lidwien Besselink - Senior consultant ondergrondse ruimte, Gemeente Amsterdam
	De impact van toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie is nog niet bekend, maar één ding is zeker: het wordt steeds drukker onder de grond. Er komt steeds meer druk op de ondergrondse ruimte en door de toenemende ontwikkelingen en ambities vinden er ondergronds steeds meer activiteiten plaats. De werkzaamheden in de openbare en onder-grondse ruimte zijn zo omvangrijk en complex dat de ondergrond steeds meer de randvoorwaarden bepaalt voor wat er bovengronds
	 

	Gijsbert Cirkel - Senior Hydrology Researcher bij KWR
	Mijn advies aan de burgemeester: Ik pleit voor een integrale aanpak waarbij overtollig hemelwater wordt opgevangen en gebruikt voor de irrigatie van bomen en landschappen, actief grondwaterbeheer in de stad en het koelen van de ondergrondse infrastructuur waaronder drinkwaterleidingen. Deze leidingen worden steeds meer bloot-gesteld aan warmte door klimaatverandering, uitbreiding van warmte  netten en stroomkabels voor de energietransitie. Naast deze technische aspecten wil ik het belang benadrukken van goe
	 
	 

	Jorine Noordman - Specialist Natuurinclusief Bouwen bij het Ingenieursbureau van de Gemeente Amsterdam
	Natuurinclusiviteit moet centraal staan omdat de natuur aan de basis ligt van alle levensvormen. Wij zijn de natuur. En de natuur leent zich ervoor om onze stad aanpasbaar, leefbaar, gezond en gelukkig te maken. We moeten ruimte claimen voor een solide basis om onze stad in transitie geschikt te maken voor verandering. De stad moet worden ontwikkeld als een ecosysteem, waarbij eco-systeemdiensten cruciaal zijn bij de realisatie van een gezondere levensstijl. Een stad waarin we op een innovatieve en duurzame
	 
	 


	Tim van Hattum - Programmaleider van Green Climate Solutions bij Wageningen University & Research
	Tim van Hattum - Programmaleider van Green Climate Solutions bij Wageningen University & Research
	Klimaatverandering heeft een belangrijke impact op steden. Nature-based solutions zijn veelbelovende oplossingen die de weerbaarheid van steden tegen de effecten van natuurverandering versterken en de kwaliteit van leven voor miljoenen stadsbewoners verbeteren. Om meer bekendheid te geven aan en steun te krijgen voor groot-schalige implementatie van op de natuur gebaseerde oplossingen is het belangrijk om een op de natuur gebaseerde toekomst voor steden over de gehele wereld te visualiseren. Mee-creëren (co
	 
	 

	Bas van Beers - CEO bij Empowered Energy Builders
	De belangrijkst opgave voor burgemeesters wereldwijd is de transitie naar leefbare steden waar circulaire en duurzame renovatie en innovatie hand in hand gaan. Nieuwbouw gaat snel en levert geld op. Renovatie gaat langzaam en kost geld. Door de twee op schaal te combineren kun je in de stad grote stappen maken. Daarbij is het echter van belang kritisch te zijn op grootschalige systemen. Leg de focus op systemen in regio’s en wijken zoals warmte- en koudenetten die gebouwen aan elkaar knopen, gecombineerd me

	Professor dr.ir. Serge Hoogendoorn, geeft colleges over Smart Urban Mobility op de TU in Delft. In zijn essay voor de Mayor’s Manual bespreekt hij de toekomst van duurzame mobiliteit en analyseert hij de potentie van smart urban mobiliteit aan de hand van zijn onderzoek naar de theorie, modellen en simulaties van het verkeers- en transportnetwerk.
	Professor dr.ir. Serge Hoogendoorn, geeft colleges over Smart Urban Mobility op de TU in Delft. In zijn essay voor de Mayor’s Manual bespreekt hij de toekomst van duurzame mobiliteit en analyseert hij de potentie van smart urban mobiliteit aan de hand van zijn onderzoek naar de theorie, modellen en simulaties van het verkeers- en transportnetwerk.
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	Geachte burgemeester,
	Heldere luchten zonder luchtvervuiling, geen verkeerslawaai en minder verkeersongelukken... Ondanks de dramatische gevolgen van Covid19 op onze samenleving, heeft de pandemie de enorme impact van het dagelijkse woonwerkverkeer op onze wereld aan het licht gebracht. Slechts enkele weken na het opheffen van de beperkingen is de impact van het verkeer wat betreft files, lawaai en luchtkwaliteit alweer terug op het niveau van voor de pandemie. En om dit in het juiste perspectief te zetten, zelfs zonder reke
	In tegenstelling tot de voorspellingen van diverse mobiliteitsexperts, is de vraag naar mobiliteit zeer veerkrachtig gebleken. Ondanks de tijd die het woonwerkverkeer kost, het negatieve effect ervan op de aarde en de lagere productiviteit ten opzichte van het thuiswerken, zien werkgevers hun personeel graag weer op kantoor verschijnen en blijken werknemers de collegialiteit en teamspirit te missen van het fysiek samenwerken met collega’s.
	We kunnen ons afvragen of we met deze crisis een kans hebben laten liggen? Je zou kunnen zeggen dat we niet alle positieve kanten hebben benut, waaronder het terugdringing van de gevolgen van het woonwerkverkeer op onze leefomgeving als gevolg van het hoge percentage thuiswerkers. We hebben echter veel geleerd over het vermogen van het mobiliteitssysteem om zowel in te spelen op en te herstellen van een grootschalige ontwrichting. Ik denk dat dit waardevolle lessen zijn voor de toekomst die ons tot op zeke
	Nonmobiliteit is een optie geworden! Veel mensen kunnen in principe vanuit huis werken. Maar zij kiezen hier niet voor, tenzij er voor zowel werkgevers als werknemers een incentive is. Al decennialang wordt er gedacht dat wanneer forenzen zich aanpassen aan nieuwe vormen van woonwerkverkeer, nieuwe werkmethodes etc., ze tegelijkertijd worden aangezet tot het veranderen van hun gedrag en woonwerkverkeer gewoontes e.d.. De grote hoeveelheid data die is verzameld voor, tijdens en na de pandemie maatregelen
	Ook kunnen we concluderen dat mobiliteitsbeheer uiterst effectief is! Transport onderzoekers beweren al tientallen jaren dat een verlaging van het woonwerkverkeer tijdens het spitsuur met een aantal procent een enorme impact heeft op files en daarmee op de uitstoot en vervuiling in en rond onze steden. Dit bleek een vooruitziende blik te zijn geweest, zeker gezien de gegevens die sinds de uitbraak van het coronavirus zijn binnengekomen. Uit deze verkeersgegevens blijkt dat het aantal files gedurende een la
	Maar files zijn uiteraard niet de enige factoren als het gaat over duurzaam transport. We hebben ook geconstateerd dat duurzaam openbaar vervoer kwetsbaar is als je kijkt naar het comfort en de veiligheid van de forens, oftewel, het imago van het openbaar vervoer in het algemeen. Hoewel de vraag naar woonwerkverkeer per auto is hersteld naar het niveau van vóór de pandemie, is hiervan geen sprake bij het openbaar vervoer. In het laatste geval zijn de gevolgen voor de samenleving mogelijk omvangrijk omdat h
	 
	 
	 
	 

	Smart Mobility en ICT kunnen het openbaar vervoer en andere duurzame woonwerkverkeer opties aantrekkelijker maken en daarmee de transitie naar een groener vervoerssysteem ondersteunen. We moeten echter waarborgen dat specifieke - en vaak kwetsbare  groepen door digitalisering niet worden uitgesloten van deelname aan sociaaleconomische activiteiten. We kunnen diverse waardevolle lessen trekken uit de Covid19crisis, die mensen met beperkte toegang tot digitale diensten bijzonder kwetsbaar heeft gemaakt v
	Wij leven in een tijd met ongekende mogelijkheden om te investeren in technologische innovaties die verder gaan dan elektrische auto’s, digitalisering van verkeersbeheer systemen, slimme mobiliteitshubs of MobilityasaService (MaaS) apps. In onze samenleving word je overspoeld door de hoeveelheid data die tegenwoordig beschikbaar is. AI, deep learning en agentbased modeling (ABM) bieden fantastische tools om orde mee te scheppen in de wirwar aan data en het vaststellen van causale verbanden tussen bele
	 

	Zoals elke andere crisis, heeft Covid19 ons een aantal zeer belangrijke lessen geleerd. Hoewel we niet in staat zijn gebleken om de positieve neveneffecten te behouden, zullen de data ons helpen een narratief op te zetten waarin de mechanismen van  mobiliteit worden belicht in relatie tot de effecten ervan op de samenleving en onze leefomgeving. Laat deze kans niet liggen!
	Hoogachtend,
	Prof. dr. ir. Serge Hoogendoorn
	Hoogleraar Smart Urban Mobility, TU Delft
	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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	Pepijn Kok - Bedrijfsleider bij KWS Infra
	Pepijn Kok - Bedrijfsleider bij KWS Infra
	Vanuit het bedrijfsleven is mijn suggestie om te investeren in elektrische mobiliteit hubs waarvan iedereen kan profiteren. De hubs dienen door middel van innovatieve oplossingen zowel voor de burger, de mobiliteit gebruikers en de onderliggende systemen systemen goed ingeregeld te worden. Het zou mogelijk moeten zijn om hubs ondergronds te plaatsen met gebruik van het huidige elektriciteitsnet en bovengronds met innovatieve oplossingen. Op deze wijze creëren we veilige en duidelijke oplossingen met relatie
	Rogier Pennings - Energy Hubs & Mobility Hubs Expert, Stevin Technology Consultants
	 

	Onze openbare ruimte en infrastructuur staan onder druk. De vraag naar een oplaadinfrastructuur voor mobiliteit hubs neemt toe. De diverse belanghebbenden met hun uiteenlopende belangen en tijdspaden leveren een organisatorische uitdaging op. Specifieke oplossingen voor belanghebbenden op de korte termijn kunnen resulteren in maatschappelijke problemen op de lange termijn. De belangrijke vraag is: wat doen we met dit dilemma? We moeten alle belanghebbenden in het juiste perspectief plaatsen. Wij hebben dit 
	Dr. Niels van Oort - MSc/Mededirecteur Smart Public Transport Lab TU Delft
	Als we de transitie willen maken naar een duurzamere en leefbaardere stad, moeten we ons niet alleen richten op de ontwikkeling van schonere voertuigen, waaronder elektrische auto’s en bussen, maar ook en zelfs nog meer op het bevorderen van het gebruik van duurzame systemen waaronder het openbaar vervoer. Lopen, fietsen en openbaar vervoer, los van elkaar of alle drie, zou al een enorm verschil kunnen maken wat betreft klimaatdoelstellingen, de aanpak van gezondheidsproblemen en het realiseren van een leef
	 


	Lees hoe datagestuurde innovaties veilig geïntegreerd kunnen worden in onze stedelijke infrastructuur, geschreven door Thijs Turel, Program Manager, Urban Data and Intelligence Program bij het AMS Institute. Vanuit zijn functie bij het Responsible Sensing Lab onder -zoekt hij de manieren waarop data-gedreven innovaties het stadsleven kunnen verbeteren met met respect voor publieke waarden zoals autonomie, privacy, en transparantie.
	Lees hoe datagestuurde innovaties veilig geïntegreerd kunnen worden in onze stedelijke infrastructuur, geschreven door Thijs Turel, Program Manager, Urban Data and Intelligence Program bij het AMS Institute. Vanuit zijn functie bij het Responsible Sensing Lab onder -zoekt hij de manieren waarop data-gedreven innovaties het stadsleven kunnen verbeteren met met respect voor publieke waarden zoals autonomie, privacy, en transparantie.
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	Beste burgemeester,
	Steden zijn afhankelijk van infrastructuur, waaronder water en rioolleidingen, gas en elektriciteitsnetwerken en communicatiesystemen. Deze maken het leven in de stad mogelijk. Maar deze infrastructuren bevatten niet alleen fysieke hardware. Ze digitaliseren zich in rap tempo tot een systeem waar digitaal en fysiek gekoppeld zijn. Met verticale stadsboerderijen is zelfs het voedselsysteem goed op weg als datagestuurd onderdeel van de stedelijke infrastructuur.
	Digitale systemen bieden ons de mogelijkheid tot het meten, analyseren en beheren van het gebruik van onze infrastructuren zodat we predictief onderhoud kunnen bieden en beter zijn voorbereid op schaarse capaciteit. Steden kunnen beter inspelen op veranderende omstandigheden en behoeften. Sluizen, verkeersborden, route en bestemmingsborden, slimme netbeheersystemen, oplaadnetwerken en bruggen worden dynamisch bestuurd en voorzien inwoners van diverse, constant veranderende mogelijkheden en beperkingen. Voo
	Er bestaat een bekende paradox: hoe betrouwbaarder de infrastructuur is, des te meer we erop vertrouwen en des te minder we voorbereid zijn op het falen ervan. Het risico op problemen wordt echter steeds waarschijnlijker, met name vanwege de digitalisering.
	Risico’s op storingen 
	Onze infrastructuren worden blootgesteld aan diverse risico’s die onverwachts problemen kunnen veroorzaken. De urenlange, wereldwijde storing van Facebook, Instagram en Whatsapp op 4 oktober 2021, waarbij miljarden mensen geen toegang meer hadden tot social media, laat ons duidelijk zien hoe ontwrichtend een langere storing is. Naast falen, kun je de digitale beveiliging van de stedelijke infrastructuur onderverdelen in twee hoofdcomponenten: bescherming tegen indringers (cyber security) en bescherming van 
	Cyber security
	Digitale dreigingen nemen toe en zijn ook steeds meer in staat om grootschalige verwoestingen en chaos te veroorzaken. De dreiging van ransomwarecriminaliteit wordt steeds groter. Zoals we zagen bij de cyberaanval op Colonial Pipeline in mei 2021, waardoor er een brandstoftekort ontstond aan de Amerikaanse Oostkust. Malafide overheden zetten ook meer in op cyberaanvallen: zoals de aanval op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne in 2015  waarschijnlijk het werk van Russische hackers  waardoor 230.000 men
	Toch beschikken wij volgens de Nederlandse Cyber Security Raad niet over een solide digitaal verdedigingssysteem. Ook helpt het niet dat we voor technologie afhankelijk zijn van andere landen. Hoewel dit niet verrassend is voor zo’n klein land, gaat die vlieger niet op voor de Europese Unie. Hun digitale basisvoorzieningen zoals dataopslag en dataverwerking, communicatiesystemen en zelfs cruciale hardware onderdelen laten heel wat te wensen over. Geïmporteerde hardware onderdelen waaronder 5G corenetwerken
	De vraag is dus niet óf maar wanneer vitale infrastructuren vastlopen.
	Bescherming tegen Big Brother
	Het tweede hoofdcomponent van de term digitale beveiliging verwijst naar de bescherming van burgers tegen autoriteiten die gebruikmaken van slimme infrastructuren. autoriteiten kunnen hun burgers  vaak onbedoeld  schade berokkenen met digitale middelen. Zelfs in een ogenschijnlijk sterke democratie als Nederland, waar de kinderopvangtoeslag affaire heeft laten zien waar dit allemaal toe kan leiden. Uit rapportages blijkt dat de algoritmische risicoevaluatiesystemen van de Belastingdienst een grote rol he
	Soms maken instanties gebruik van digitale tools terwijl ze hiertoe niet bevoegd zijn. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van nummerplaatherkenning systemen door de politie voor de identificatie van de gezichten van bestuurders. Of het delen van de verkeersbewegingen op basis van de locatiegegevens van TMobileklanten die vervolgens werden gedeeld met het CBS. Deze incidenten lijken relatief onschuldig. Berichten over het toezicht van China op de Oeigoerse minderheid drukken ons echter met de neus op de 
	Drie mogelijke oplossingen
	De bescherming van de openbare infrastructuur tegen indringers en de bescherming van burgers tegen deze slimme systemen zijn twee verschillende problemen. Maar gelukkig zijn er drie potentiële oplossingen voor beide problemen.
	 

	Fysieke beperkingen
	De eerste oplossing zou zijn om fysieke beperkingen te ontwerpen voor slimme systemen. In tegenstelling tot software restricties kunnen fysieke beperkingen niet worden aangepast via draadloze updates. Dit geldt voor zowel de componenten om gegevens te verzamelen (de sensoren) als de beweging besturingscomponenten (de actuatoren).
	Samen kunnen deze onderdelen het misbruiken van verzamelde gegevens voorkomen. Het beginsel van gegevens minimalisering moet uitgebreid worden, bijvoorbeeld door sensoren de mogelijkheid te bieden om uitsluitend relevante data te verzamelen, terwijl communicatiemodules zo ontwikkeld moeten worden dat ze beperkte gegevens verzenden (bijvoorbeeld door gebruik te maken van LoRatechnologie in plaats van 5G). Een goed voorbeeld hiervan is de mmWavesensor die wordt gebruikt voor crowdsensing, waarbij geen perso
	Het inbouwen van fysieke checks en beveiligingsmaatregelen is niet echt bevorderlijk voor slimme toepassingen in de stad die afhankelijk zijn van realtime besturing op afstand. Maar als dit een verkeerslichthack in een stad kan voorkomen, is het toch zeker de moeite waard om te onderzoeken? We moeten ons niet altijd laten leiden door snelle besparingen en efficiëntie, maar ook het grote geheel in ogen-schouw nemen.
	Ontwerp slimme infrastructuur voor toezicht
	De tweede oplossing die ik zou willen voorstellen is de ontwikkeling van slimme infrastructuren om overzicht te houden. Als een Smart Citysysteem niet naar behoren functioneert vanwege indringers of instanties die hun bevoegdheden overschrijden, wie heeft daar dan weet van? Tot nu toch slechts een klein aantal mensen. Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor het beschermen van burgers bij een een beperkt aantal mensen. We moeten slimme infrastructuren ontwikkelen die eenvoudig gemonitord kunnen worden. Al
	Internet outage-oefening
	De derde en laatste oplossing is de invoering van een internet outageoefening. Iedereen is bekend met brandoefeningen. Deze bereiden ons voor op een mogelijke brand. Zoals al eerder gezegd is het moeilijk voor te stellen dat dat de komende jaren vitale stedelijke infrastructuren niet zullen falen. Dit wetende, moeten we alles doen wat we kunnen om ons voor te bereiden. Er is echter veel dat fout kan gaan; we kunnen ons toch niet overal op voorbereiden? Een essentieel onderdeel is de internetverbinding.
	Dus waarom schakelen we het internet niet één keer per jaar uit in Amsterdam? De ultieme voorbereiding. Zo kunnen we terugvallen op opties die voorhanden waren voordat we internet hadden. Zodat we nog steeds contant geld in huis hebben, weten hoe we een kaart moet lezen, ergens kaarsen op voorraad hebben liggen en niet in paniek raken als onze slimme apparatuur op zwart gaat. De sociaaleconomische kosten zullen aanzienlijk zijn. Maar als we daardoor beter voorbereid zijn en niet in paniek raken bij een echt
	Thijs Turel
	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 
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	Jake Blok - CEO & medeoprichter van iYYU.com
	Jake Blok - CEO & medeoprichter van iYYU.com
	Stel je een samenleving voor waar mensen zich veilig voelen in de fysieke wereld, maar onveilig in een connected en online wereld. De vraag ‘Wat voor stad wil je zijn?’ biedt een kans om te kiezen voor tech-nologie en digi  talisering waarbij het menselijk welzijn centraal staat. Versnel het door voeren van transparantie bij de verwerking van persoons-gegevens voor alle burgers in de stad. Overweeg deze transparantie ook bij alle overeen komsten die je sluit met organisaties en/of het afgeven van vergunning
	 

	Henk de Jong - CEO of PBLQ
	Wij kunnen het ons als stad niet meer veroorloven om niet een com-pleet pakket aan datavaardigheden te ontwikkelen voor een chief data officer, of om trainingen te bieden aan beleidsafdelingen over de impact en potentie van data. Bovendien moet een stad zich richten op de ont-wikkeling van een solide data-infrastructuur (glasvezel en 5G) ter voor-bereiding van de geïntegreerde overgang naar klimaataanpassing en energie, mobiliteit, e-health en de machtspositie van digitale platformen. Dit zou zo maar eens h
	Titus Venverloo - MSc MADE Alumni
	Technologie is altijd een stuwende kracht geweest achter verandering in de stad, ook al weten gemeentes vaak te weinig over de belangrijke rol die deze speelt. Zo heeft het gebrek aan kennis over de gevolgen van de razendsnelle toepassing van auto- of cameratoezicht de volksgezondheid een knauw gegeven en het vertrouwen geschaad dat zo belangrijk is voor de leefbaarheid in de stad. Daarom moeten gemeentes experi-menteren met digitale technologieën en deze testen, omdat steden zonder Living Labs voorbij zull
	Tanaquil Arduin, MSc and MPA - Chief Data Officer / Hoofd Expertisecentrum data en AI Gemeente Den Haag
	Moderne steden kennen diverse uitdagingen zoals vergrijzing, betaal-bare woningen en openbare veiligheid. Urban tech en de toepassing van data en AI lijken de oplossing voor in ieder geval een aantal van deze uitdagingen. Privacy, interpreteerbaarheid, persoonsgegevens en AI zouden centraal moeten staan bij datagestuurde organisaties. De belangstelling en betrokkenheid van de burgemeester helpt ons de noodzakelijke overstap te maken naar een verantwoordelijke datagestuurde organisatie. Dit vereist leidersch
	 
	 
	 
	 

	Ard van de Kreeke - CEO of GROWx & Growy
	Ons voedsel heeft vaak kilometers afgelegd voordat het op ons bord ligt. Waarschijnlijk met een grote ecologische voetafdruk en - in veel gevallen - ontbossing, overbevissing en sociaal onrecht in andere delen van de wereld tot gevolg. Bovendien is onze gezondheid aanzienlijk in gevaar gebracht door het huidige voedselsysteem. Het moet compleet herzien worden als we een duurzaam voedselsysteem willen hebben voor gezonde mensen, dieren en planeet. De oplossingen zijn er al: gebruik biologisch afval om voedse
	 

	Mark P. Haaksman - Senior Business Development Manager, Royal Haskoning DVH Digital
	Beste burgemeester, wij hopen van harte dat de Mayor’s Manual niet alleen resulteert in een open-source 3D digital twin van de stad, maar ook in een platform waarop dezelfde informatie beschikbaar is voor zowel publieke als private sectoren om technologie te ontwikkelen voor het berekenen van het domino-effect van klimaatverschijnselen. Hierdoor krijg je meetbare data over de daadwerkelijke gevolgen van de ontwrichting van het klimaat, zoals overstromingen of zware regenval, met betrekking tot de relevante 
	 
	 


	Ontdek de kracht van hoop op een betere toekomst voor steden met Jan Jorrit Hasselaar, econoom, theoloog en coördinator van het Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.
	Ontdek de kracht van hoop op een betere toekomst voor steden met Jan Jorrit Hasselaar, econoom, theoloog en coördinator van het Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.
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	Lichtend voorbeeld / Inspiratiebron (Hoopvolle stad)     
	Lichtend voorbeeld / Inspiratiebron (Hoopvolle stad)     
	Oktober, ‘21

	Beste burgemeester,
	Het is heel stil in mijn straat. Het was altijd een straat vol geluid doordat er onder mijn raam studenten stonden te protesteren tegen klimaatverandering of tegen de vliegtuigen die om de vijf minuten overvlogen van en naar Schiphol. Maar dat veranderde allemaal toen we werden getroffen door een pandemie die ons allemaal overrompelde. Snel en heftig grepen de gevolgen om zich heen, te beginnen met een lockdown waardoor scholen en universiteiten hun deuren sloten en studenten thuis bij hun ouders of op hun 
	2

	Tijdens de eerste COVID19golf nodigde Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, een groep prominente denkers uit in haar ambtswoning om haar te adviseren. Een belangrijke vraag tijdens deze bijeenkomsten was: hoe kunnen we onze steden veilig heropenen terwijl we tegelijkertijd het welzijn van burgers verbeteren en de meest urgente kwesties van onze tijd aanpakken, zoals klimaatverandering, het woningtekort, een nietduurzaam voedselsysteem, toenemende ongelijkheid en een sterke polarisatie in de samenlev
	Maar wat is hoop? Volgens cultuurcriticus Terry Eagleton is hoop “...een merkwaardig verwaarloosde notie in een tijdperk dat ons, in de woorden van Raymond Williams, confronteert met ‘het gemis van een toekomst’” (Eagleton, 2015, p. xi). In ons dagelijks leven is hoop een woord dat we ondoordacht gebruiken, bijvoorbeeld: ik hoop dat het morgen mooi weer is. Zo verandert hoop in een passieve deugd die makkelijk wordt verward met optimisme. We hebben een beter begrip van hoop nodig. Wijlen Jonathan Sacks, een
	Op hogescholen en universiteiten leren we studenten over de twee coördinatiemechanismen die onze samenleving aansturen: de staat en de markt. Sacks argumenteert echter dat er een derde mechanisme beschikbaar is om onze samenlevingen te coördineren: een op hoop gebaseerde politiek. Bij een dergelijke politiek gaan personen of partijen met verschillende politieke en ideologische overtuigingen of belangen samen op zoek naar een manier om een gedeelde verantwoordelijkheid voor een gedeelde toekomst op zich te 
	 
	 

	Waar vind je hoop? Hoop is er al. Als we om ons heen kijken, zien we talloze mensen die gehoor geven aan de roep om verantwoordelijkheid te nemen voor een gedeelde toekomst. Maar laten we niet naïef zijn: er zijn ook veel tegenstrijdige belangen en dode sporen. COVID19 heeft ons bovendien laten zien dat uitputting, eigenbelang, opportunisme en onverschilligheid hoop en solidariteit makkelijk kunnen verdringen. Daarom is het handig, zo niet noodzakelijk, om iets te hebben waarmee je hoop, vertrouwen en soli
	 
	 
	 

	Scholen en universiteiten sloten hun deuren. De start en landingsbanen van Schiphol veranderden in parkeerplaatsen. Maar nu de steden weer opengaan, moeten we een politiek op basis van hoop scheppen voor prangende kwesties als klimaatverandering, het woningtekort, een nietduurzaam voedselsysteem en toenemende ongelijkheid. Een dergelijke politiek gebaseerde op het werk van Jonathan Sacks is geen naïeve uitnodiging voor een beter postCOVIDtijdperk, een Beloofd Land. Deze politiek ziet hoopvolle veranderi
	For there is always light,
	If only we’re brave enough to see it
	If only we’re brave enough to be it
	That our cities may become cities of hope.
	Jan Jorrit Hasselaar
	Econoom en theoloog – Centrum voor Religie en Duurzame Ontwikkeling (Vrije Universiteit Amsterdam) 
	 

	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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	Alexandra Almaral  
	Alexandra Almaral  
	Oprichter van The Shift Initiative en 
	Behavioral Change Consultant

	Als we in onze steden van de toekomst hechte, menselijke relaties en saamhorigheid willen bereiken, moeten we binnen de Mayor’s Manual aandacht besteden aan periodieke praktijktests. Daarmee vermijden we groepsdenken waarbij niet verder wordt gekeken dan de gebruikelijke bubbel van louter politieke belangen. Door zinvolle, onbevreesde discussies aan te gaan met burgers van allerlei pluimage, ontstaat een eerlijke dialoog waarin afwijkende standpunten worden gestimuleerd, de status quo wordt uitgedaagd, en c
	Thera Rohling  
	Program Director Sustainable Urban Delta 
	 
	bij Priva

	In de voorbije eeuwen werden de eerste steden gebouwd op vruchtbare grond: mensen verbouwden voedsel en vestigden zich daarom in een gemeenschap. Tegenwoordig verplaatsen steden hun voedselproductie naar meer afgelegen gebieden. Stadsplanning is gericht op beton, staal, asfalt en technologie, maar niet op voedselproductie. En dat moet veranderen! Een stad die voedsel produceert is een leefbare stad waarin nieuwe banden op sociaal, ecologisch en economisch niveau ontstaan.
	Haal voedselproductie terug naar de stad om voldoende en gezond voedsel voor inwoners te waarborgen en omarm de kracht van voedsel. Zo bied je een fundament voor gemeenschappen, voorzie je in meer groene ruimten, bevorder je evenwichtig waterbeheer en help je onze CO-voetafdruk te verkleinen.
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	Alexander Laarman  
	Alexander Laarman  
	Program Developer bij Metropolitan Food 
	Systems AMS Institute

	Betrouwbare (verse) voedselvoorziening is een belangrijke prioriteit voor steden - een feit dat tijdens de Covid-19-pandemie overduidelijk werd. De multiculturele bevolking van steden is een verrijking, omdat elke cultuur zijn eigen culinaire erfgoed heeft waarbinnen traditionele gerechten en ceremonies belangrijk zijn voor het welzijn van burgers. Een stad kan in potentie voedselproducent zijn, met een aanbod dat varieert van keukentuinen tot (verticale) hightechboerderijen voor (regionale) voedselvoorzien
	Brian Schmitt  
	Project Manager bij MetroPolder Company

	Net als een ezel, kunnen ook steden behoorlijk koppig zijn. Om een stad (ezel) in beweging te krijgen, kun je kiezen uit drie aanpakken: praten (dialoog), een wortel (stimulans) of een stok (regelgeving). Burge-meesters moeten al deze drie methoden vaardig kunnen toepassen om te voorzien in de behoeften van hun inwoners. Dat geldt ook wanneer we onze steden willen veranderen om ze beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Ga de dialoog aan om te leren van anderen die dit al aan den lijve hebben onder
	Ernst Klaver  
	Adviseur duurzaam waterbeheer

	Als antwoord op de vraag wat er absoluut in de Mayor’s Manual zou moeten staan, zou ik zeggen: we moeten betere, veerkrachtigere steden bouwen. Naarmate onze steden groeien en te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering, hebben we slimmere en beter op elkaar afgestemde oplossingen nodig om de vijf grote uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid aan te gaan: overstromingen, droogte, hittestress, verdroging en verontreiniging van oppervlaktewater. Dat kunnen we echter niet alleen; door he
	Sem Roefs  
	Directeur van MijnStadstuin - Ecologisch 
	Innovatielab voor Stadslandbouw

	Overal ter wereld creëren burgemeesters een ruimte in hun stad waar inwoners voedsel kunnen bestuderen, kweken en er zinvolle, hoog-nodige gesprekken over kunnen voeren. Zo ontstaat er een stad die socialere en klimaatbestendiger is. Stadslandbouw bevordert gezond-heid en geluk, leidt tot hechtere gemeenschappen, verbetert de biodiversiteit en vergroot de klimaatadaptatie, terwijl er tegelijkertijd zinvol werk door ontstaat en lokale waardeketens een impuls krijgen. De grootte van deze ruimten varieert van 
	“Het beste moment om een boom te planten, was 20 jaar geleden. Het op één na beste moment is nu.”
	 

	Chinees gezegde
	Melina Scholefield, P. Eng  
	Executive Director, Metro Vancouver 
	Zero Emissions Innovation Centre

	In hedendaagse steden zijn innovatie, adaptatie en het opnieuw definiëren van de behoeften van de gemeenschap - maar ook de natuurlijke systemen die ons verbinden en onderhouden - belangrijker dan ooit. In veel gemeenschappen wordt nog te weinig gekozen voor waarden en praktijken waarbij wordt geïnvesteerd in leiderschap en verschuivingen in de organisatiecultuur die innovatie en verandering mogelijk maken. Laten we onze uitdagingen herzien en omzetten in kansen. Laten we niet kijken naar schaarste maar naa

	Wat we kunnen leren van de stedenbouwkundigen van de toekomst, door Nina Bohm, promovenda aan de Technische Universiteit Delft. Nina onderzoekt hoe bouwkundestudenten leren in transdisciplinaire leeromgevingen en Living Labs.
	Wat we kunnen leren van de stedenbouwkundigen van de toekomst, door Nina Bohm, promovenda aan de Technische Universiteit Delft. Nina onderzoekt hoe bouwkundestudenten leren in transdisciplinaire leeromgevingen en Living Labs.
	 
	 


	Miniserie over Living LabsDe Living Labs-studenten hebben bewezen hoe een zinvolle dialoog kan worden gecombineerd met zinvolle actie. Hoe breed toepasbaar de methode is, blijkt uit de sterk uiteenlopende uitdagingen: van dakloosheid tot infrastructuur voor waterstof-technologie. Door co-creatie, onderzoek, experimenteren en evaluaties te combineren ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een echt inclusieve deelname en samenwerking met multidisciplinaire teams.
	Miniserie over Living LabsDe Living Labs-studenten hebben bewezen hoe een zinvolle dialoog kan worden gecombineerd met zinvolle actie. Hoe breed toepasbaar de methode is, blijkt uit de sterk uiteenlopende uitdagingen: van dakloosheid tot infrastructuur voor waterstof-technologie. Door co-creatie, onderzoek, experimenteren en evaluaties te combineren ontstaan nieuwe mogelijkheden voor een echt inclusieve deelname en samenwerking met multidisciplinaire teams.
	 
	 


	Oktober, ‘21
	Oktober, ‘21
	Oktober, ‘21

	Beste burgemeester,
	De stad is een spiegel. In het spiegelbeeld zie je hoe de samenleving zich ontwikkelt. Misschien moet je goed kijken omdat het proces traag kan verlopen. Een stad is stug en weerbarstig. Daarom is stedenbouw meer een experimenteel proces dan een proces met radicale verandering. Het kost moeite en er zijn vele handen nodig om een stad in beweging te krijgen. Dat is misschien wel de reden waarom de oudste steden als Venetië, Rome of zelfs de Amsterdamse binnenstad, ons het meeste aanspreken. Ze zijn gevormd d
	In mijn brief aan jou wil ik nader ingaan op deze vragen door te vertellen over de studenten van het MSc MADEmasterprogramma (Metropolitan Analysis, Design, and Engineering). Ik stel ze aan je voor, geef hun aanbevelingen door en vertel welk onderwijs deze generatie volgens ons nodig heeft. Want als er één advies is dat ik je wil geven, dan is het om te luisteren naar jonge en onervaren mensen, en te leren van de wijsheid van de volgende generatie.
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	Over de volgende generatie stedenbouwkundigen
	Ingenieurs zijn probleemoplossers. Een specifiek soort probleemoplossers met een diepe passie voor het maken van ‘dingen’. Je zou ze kunnen zien als de mensen die onze bruggen, computers en ruimteschepen bouwen. Maar wie bouwt onze steden? Het bouwen van steden vindt net zozeer plaats door middel van dagelijkse menselijke interacties als op tekentafels. De volgende generatie stedenbouwkundigen weet hoe zij de stad en haar interacties moeten observeren en interpreteren en vindt uiteindelijk een manier om een
	Hun aanbevelingen voor jou
	De achtergronden van de volgende generatie stedenbouwkundigen lopen sterk uiteen, evenals hun interesses en ambities. In de podcastminiserie over Living Labs delen studenten hun verhalen over de manier waarop zij experimenteren met verandering in Amsterdam. Het unieke karakter van hun perspectieven schuilt in de neutraliteit van hun positie. In veel stedenbouwkundige processen vervullen mensen een rol die duidelijk is gedefinieerd door de organisatie die ze vertegenwoordigen: steden, ontwerpbureaus, woning
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	In vrijwel alle Living Labs roepen de studenten op tot experimenteren. Daarom is hun eerste advies dat je op zoek gaat naar hoe je innovaties kunt testen die essentieel zijn voor de transformatie van de steden waarin we leven. Hun tweede advies is dat je luistert naar de samenleving. Een zinvolle en eerlijke dialoog met de mensen die het sterkst worden getroffen door een veranderende stad is onmisbaar voor vrijwel elke duurzaamheidstransitie. Studenten zijn optimistisch als het gaat om zoeken naar het onve
	Het benodigde onderwijs
	Kun je moed aanleren? We kunnen in elk geval op zoek gaan naar het soort onderwijs waarbij studenten in staat worden gesteld actie te ondernemen. Binnen het Masterprogramma MADE gebruiken we Living Labs om studenten vertrouwd te maken met de complexiteiten van duurzaamheidstransities. Omdat we ze vragen te handelen op basis van de verandering die ze willen bereiken, krijgen hun projecten de vorm van wat wij stedelijke acupunctuur noemen: piepkleine maar krachtige interventies in het bestaande systeem van de
	De toekomst is onbekend en in grote mate ook onkenbaar. Van één ding kunnen we echter zeker zijn: er komen volgende generaties. Het is niet alleen onze ver ant woordelijkheid om deze wereld, deze steden, door te geven, maar ook om de volgende generaties een handvat aan te reiken om de steden waarin zij willen leven mede vorm te geven. Laten we zorgen dat de stad hun toekomst weer spiegelt.
	 
	 
	 
	 

	Nina Bohm
	Promovenda aan de Technische Universiteit Delft 
	De aanbevelingen in deze brief ondersteunen de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
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	Annie Berendsen  
	Annie Berendsen  
	Projectmedewerker, Team Economische 
	Daklozen, De Regenboog Groep

	Durf te kiezen voor ongebruikelijke manieren om samen te werken met belanghebbenden die direct betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken in de stad om snel broodnodige oplossingen te vinden. Als we complexe uitdagingen willen aangaan, is het van cruciaal belang om interdisciplinair te werken. Het zou een van de kerncompetenties van de burgemeester moeten zijn om te zorgen dat verschillende beleids-gebieden en belanghebbenden met elkaar communiceren en samen-werken. In het geval van economische dakloos
	 
	 

	Diederik van Hasselt  
	MADE-alumnus / grootstedelijk innovator 
	en natuurkundige - Beschikbaar voor werk

	Beste burgemeester,
	Hoe en waar komt jouw stad straks aan groene waterstof? Aangezien de industrie niet kan worden gedecarboniseerd zonder de inzet van groene waterstof als grondstof, zal dit de eerste sector zijn die aanspraak maakt op lokaal geproduceerde groene waterstof. Waarschijnlijk blijft er dan geen waterstof over voor de sectoren mobiliteit en (door de mens) gebouwde omgeving. Als jouw stad dus groene waterstof wilt gebruiken voor de verwarming van woningen en als brandstof voor het openbaar vervoer, begin dan nu vas
	Brian van Laar  
	Master-student, MSc MADE (Metropolitan 
	Analysis, Design and Engineering)

	Een van de grootste uitdagingen waarmee burgemeesters vandaag de dag te maken hebben, is een gebrek aan betaalbare woningen en het woningtekort in het algemeen. Hoewel het tekort in de meeste steden deels wordt veroorzaakt door het ‘algemene’ tekort in de woningvoor raad, speelt hier ook een ander verschijnsel een rol: te weinig door stroming op de huizenmarkt. Een toereikend woningaanbod omvat een woning-voorraad die aansluit bij de behoeften, het inkomen, de levens fase en de levensstijl van elke doelgroe
	Carolina Jimenez Bertoli  
	Master-student, MSc MADE 
	(Metropolitan Analysis, Design and Engineering)

	Energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen is cruciaal maar niet toereikend voor de decarbonisering van ons energiesysteem. In deze context is groene waterstof onmisbaar om hiaten op te vullen in de toekomstige uitdagingen waarmee we waarschijnlijk te maken krijgen in een koolstofvrije economie. Dit vraagt daarom om de implementatie van een geografisch informatiesysteem (GIS) ter ondersteuning van efficiënt energiebeheer in stedelijke gebieden. Dit instrument kan onder andere worden gebruikt om de 
	Jelle Burger  
	MSc MADE-alumnus en projectmedewerker bij het 
	Resilient Delta Initiative (TUD/EUR/EMC)

	Stedelijke uitdagingen stoppen niet bij de stadsgrenzen. Stedelijke uitdagingen en oplossingen die worden ingeperkt door bestaande gemeentelijke grenzen externaliseren doorgaans de (negatieve) effecten naar andere gemeenten, regio’s en landen. Het meest in het oog springende voorbeeld hiervan is het transport van gebruikte grondstoffen (‘afval’) naar dumplocaties buiten de stad. Mijn advies zou daarom zijn om ‘buiten je eigen grenzen te kijken’ op zoek naar totaaloplossingen voor stedelijke uitdagingen.
	 

	Klaas Tromp  
	Master-student, MSc MADE (Metropolitan 
	Analysis, Design and Engineering)

	In veel Nederlandse steden is sprake van frictie tussen het gemeentebestuur en de inwoners. Gemeenten verzetten zich doorgaans tegen verandering in een stad. Het lijkt misschien moeilijk, maar wellicht is het tijd om die weerstand te laten varen. Zorg dat je inwoners al vroeg betrekt bij het veranderingsproces. Of beter nog: stimuleer ze om zelf het initiatief te nemen en stel ze ook in staat dit te doen met de juiste middelen om de beoogde verandering te realiseren. Inwoners zijn bekwamer dan je denkt, en 
	Merel Schonagen  
	MSc MADE-alumnus en consultant 
	duurzame ruimtelijke ontwikkeling

	Het huizentekort heeft geleid tot een markt met congestie, buitensporig hoge huur- en verkoopprijzen en ontoereikende huisvesting. Als eerste stap op weg naar een inclusievere markt met toereikende huisvesting voor elke Nederlandse burger moeten burgemeesters verder kijken dan de (her)bouw van huizen en de doorstroming op de huizenmarkt verbeteren. Elke gemeente heeft unieke kenmerken en dat geldt ook voor de inwoners van een gemeente. Daarom is het niet voldoende om te werken met algemene categorieën als ‘
	 

	Lauri Schippers De impact van nieuwe, innovatieve oplossingen op steden moet absoluut worden getest (en zo mogelijk ook gekwantificeerd) om de prestaties en betrouwbaarheid ervan te bepalen. Nieuwe innovaties worden maar al te vaak geïmplementeerd in pilotprojecten waarbij het toezicht en de evaluatie tekortschieten. Het veranderende klimaat vraagt echter om dringende actie om de klimaatadaptatie en toekomstbestendigheid van steden te bevorderen. Een belangrijke eerste stap daarbij is het verkrijgen van in
	 MSc MADE-alumnus en trainee 
	klimaatadaptatie bij de Provincie Utrecht
	 
	 

	Abel Hemmelder  
	Duurzaamheidscoördinator bij Artis

	Elke burgemeester zou de complexiteit van onderling verbonden mechanismen moeten waarderen die inherent is aan een stedelijk gebied. Om een echt duurzame stad te maken zouden burgemeesters bekende theorieën moeten loslaten en overstappen op (stedelijke) Living Labs, zodat innovaties in de praktijk kunnen worden getest in plaats van op papier. Ga naar buiten en ga aan de slag! Zo worden burge - meesters de ontwikkelaars van een toekomstbestendige, leefbare stad.
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	Story
	OPROEP TOT ACTIE EN 
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	SLOTWOORD 
	 


	Als we onze natuurlijke grondstoffen blijven verspillen zoals we nu doen, zullen ze in de toekomst volledig zijn uitgeput. Daarom moeten we mogelijkheden voor systematische innovatie ontwikkelen. Maar hoe doen we dat? Dat doen we door 10% van onze jaarlijkse stedelijke uitgaven te besteden aan innovatie. Hiervoor moeten partijen bereid zijn intensief samen te werken, risico’s samen te dragen en samen nieuwe dingen te leren. We moeten leren elkaar te vertrouwen en een ‘safe space dialogue’ te ontwikkelen. Di
	Als we onze natuurlijke grondstoffen blijven verspillen zoals we nu doen, zullen ze in de toekomst volledig zijn uitgeput. Daarom moeten we mogelijkheden voor systematische innovatie ontwikkelen. Maar hoe doen we dat? Dat doen we door 10% van onze jaarlijkse stedelijke uitgaven te besteden aan innovatie. Hiervoor moeten partijen bereid zijn intensief samen te werken, risico’s samen te dragen en samen nieuwe dingen te leren. We moeten leren elkaar te vertrouwen en een ‘safe space dialogue’ te ontwikkelen. Di
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	Podcastpresentatoren
	Podcastpresentatoren
	Op zoek naar oplossingen voor stedelijke uitdagingen aan de keukentafel van het AMS Institute met Sacha Stolp, Director of Innovation for Future-Proof Assets bij de Gemeente Amsterdam en Kenneth Heijns, Managing Director van het AMS Institute. Twee leiders die streven naar het smeden van hechte Triple Helix-partnerschappen voor toekomstbestendige steden.
	 
	 


	“U luisterde naar de Mayor’s Manual Podcast”
	“U luisterde naar de Mayor’s Manual Podcast”
	Een jaar van gesprekken, lachen, verbazen, verkennen en ontdekken zit erop. We willen Jaleesa, Scipio, Maartje, Yassa en alle gasten aan onze keukentafel bedanken, niet alleen omdat zij dit fantastische avontuur met ons zijn aangegaan, maar ook omdat zij als reisgenoten hun ervaring met ons hebben gedeeld. Terugkijkend vergeet je soms hoeveel moeite het allemaal kostte. Hoe je dacht dat je voor het samenstellen van een boek over de gemaakte reis enkel het juiste eindpunt en de kortste of mooiste route naar 
	Daarom hopen we dat je ons verhaal niet ziet als een reisgids vol mooie plaatsen, maar als bron van inspiratie om te beginnen aan je eigen reis. Dat je beseft dat verdwalen of een verkeerde afslag nemen helemaal niet bestaat maar juist bij de reis en ontdekkingstocht hoort. De meeste mensen die je ontmoet deugen en hebben hun eigen gave, onverwachte en nieuwe verhalen en inzichten. Dat maakt reizen juist zo leuk. Onvoorspelbaar, gek en duizend keer mooier dan de foto’s die je online bekeek voordat je aan je
	Transitie is reizen en reizen gaat gepaard met chaos. Het is een reis die ons beangstigt en verontrust, maar die noodzakelijk is als we onze veiligheid en de veiligheid van onze kinderen willen waarborgen. Om onszelf en onze kinderen de vrijheid te gunnen op schone lucht en leven zonder vrees voor droogte, extreme neerslag en sidderende hitte. Een wereld waarin voldoende is voor iedereen.
	Laten we daarom nu grote stappen zetten. De koplopers die we het afgelopen jaar hebben gesproken zijn al lang aan hun reis begonnen. Koplopers uit het bedrijfsleven, nieuwe samenwerkingsvormen, overheden en kennisinstellingen vertellen we een nieuw verhaal: ons verhaal. En dan blijkt dat we al beschikken over de kennis, capaciteiten en middelen om te handelen. Met de juiste mindset, vaardigheden en vertrouwen beschikken we over alles wat we nodig hebben voor een hoopvolle toekomst. Dit is ons gezamenlijke v
	Iedereen ontzettend bedankt!
	Kenneth & Sacha
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