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H O E  A M S T E R DA M  EEN 
F LO R E R E N D E  S TA D 
WORDT 
Steden hebben een unieke kans om ons in deze eeuw te 
helpen floreren in een gezonde balans met de aarde. Liefst 
55% van de wereldbevolking woont in steden. Als gevolg 
van de ecologische voetafdruk van de producten die steden 
importeren en consumeren, zijn ze verantwoordelijk voor 
meer dan 60% van het mondiale energieverbruik en meer dan 
70% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.1 Zonder 
ingrijpende maatregelen zal de jaarlijkse vraag van steden naar 
grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen vermoedelijk 
stijgen van 40 miljard ton in 2010 naar bijna 90 miljard ton 
in 2050.2 Tegelijkertijd beschikken steden over een enorm 
potentieel om klimaatverandering en ecologische ineenstorting 
tegen te gaan – en om dat te doen op een sociaal rechtvaardige 
wijze. 

Amsterdam heeft de ambitie om voor alle inwoners een 
florerende, zichzelf vernieuwende en inclusieve stad te zijn, 
met respect voor de planetaire grenzen. Hiermee toont de 
stad zich een pionier op het gebied van de noodzakelijke 
systeemverandering. Amsterdam heeft zich daarom 
aangesloten bij het Thriving Cities Initiative (TCI), een 
samenwerkingsverband tussen C40, Circle Economy en het 
Doughnut Economics Action Lab dat met steden werkt aan een 
dergelijke omslag.

Een belangrijk instrument van het TCI is de Stadsdonut, die 
is gebaseerd op het donutmodel van de circulaire economie. 
Hierin staan zowel het sociale fundament als de planetaire 
grenzen aangegeven. De Stadsdonut is een holistische 
momentopname van de stad, die uitdrukkelijk niet is bedoeld 
als een alomvattende beoordeling van de stad. In plaats 
daarvan dient ze als kompas om richting te geven aan de 
transitie naar een circulaire economie. Ze is bedoeld als 
hulpmiddel om over het grote geheel na te denken en om bij te 
dragen aan cocreatieve innovatie en systeemverandering.

De Stadsdonut voor Amsterdam werpt een blik op het leven 
in Amsterdam en de gevolgen daarvan, bezien vanuit vier 
‘perspectieven’: sociaal, ecologisch, lokaal en mondiaal. Bij 

elkaar bieden ze een nieuw perspectief op wat het voor een 
stad betekent om te floreren. In de kern komt het erop neer dat 
alle betrokkenen van de stad zichzelf deze typisch 21ste-eeuwse 
vraag moeten stellen:

Hoe kan Amsterdam een thuis zijn waar mensen 
tot bloei komen, op een florerende plek, en 
tegelijkertijd het welzijn van alle mensen en de 
gezondheid van de hele planeet respecteren?

De Stadsdonut voor Amsterdam is bedoeld om samenwerking 
te stimuleren tussen alle geledingen van de stad en om een 
groot netwerk van spelers in de stad te verbinden in een 
herhalend proces van verandering, zoals dat hiernaast is 
weergegeven in acht punten. 

Er zijn vele manieren waarop dit instrument in de praktijk 
kan worden gebracht. De Stadsdonut voor Amsterdam 
toont enkele van die manieren, bijvoorbeeld het maken van 
een momentopname van de stad en het versterken van de 
betrokkenheid bij belangrijke initiatieven zoals de Strategie 
Amsterdam Circulair 2020-2025 en Routekaart Amsterdam 
Klimaatneutraal 2050.

Amsterdam bevindt zich in een ideale positie om de 
Stadsdonut te gebruiken als instrument voor verandering. De 
stad staat bekend om de ‘Amsterdamse Aanpak’ op het gebied 
van cocreatieve innovatie, waarbij buurtinitiatieven, start-
ups en het maatschappelijk middenveld samenwerken met 
overheidsinstellingen, het bedrijfsleven en kennisinstituten. 
Daarnaast kent de stad een dynamisch netwerk van 
veranderaars die het donutdenken al toepassen bij hun streven 
naar systeemverandering.

Met zo’n geweldige kans voor het oprapen kan Amsterdam een 
pionier worden in de transitie naar een florerende stad. Zo zal 
het andere steden in de wereld inspireren om aan hun eigen 
transformatieve reis te beginnen.

SPIEGEL

(MIRROR)

Reflecteer op de huidige 
staat van de stad door 
middel van het holistisch 
perspectief van de 
Stadsdonut.

MISSIE

(MISSION)

Kom met een overtuigende 
visie op wat het betekent om 
een florerende stad te zijn.

MOBILISEER

(MOBILIZE)

Breng de betrokkenen en 
veranderaars van de stad, 

die nodig zijn om 
verandering te realiseren, 
samen.

OVERZICHT

(MAP)

Breng de bestaande 
initiatieven, beleidsmaat-
regelen en strategieën die 
de stad al in deze richting 
sturen, in kaart.

DENKRAAM

(MINDSET)

Omarm de waarden, 
manieren van werken en 
nieuwe verhalen die ten 
grondslag liggen aan de 
noodzakelijke, fundamentele 
veranderingen.

MOMENTUM

(MOMENTUM)

Creëer een herhalend proces 
dat cycli van transformatieve 
beleidsmaatregelen en actie 
op gang brengt.

MONITOR

(MONITOR)

Beoordeel de vooruitgang 
aan de hand van belangrijke 
indicatoren die de 
Stadsdonut verrijken.

MMM! Maak het onweerstaanbaar: 
wees creatief, heb plezier, 
deel de succesverhalen en 
dat wat je leert – en vier het!

8 MANIEREN OM DE STADSDONUT OM  
TE ZETTEN IN TRANSFORMATIEVE DADEN
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De donut verbeeldt het sociale fundament en de ecologische 
grenzen van een wereld waarin de mens en de planeet in 
evenwicht kunnen floreren. Ofwel, de donut biedt een kompas 
om in de 21ste eeuw richting te geven aan het welzijn.3

Het sociale fundament van de donut is gebaseerd op de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development 
Goals) van de Verenigde Naties. Het beschrijft de minimale 
levensstandaard waar elk mens recht op heeft.4 Niemand mag 
worden achtergelaten in het gat in het midden van de donut 
waar gebrek is aan de primaire levensbehoeften, variërend van 
voedsel en water tot gendergelijkheid en politieke inspraak.

Het ecologisch plafond van de donut bestaat uit negen 
planetaire grenzen die zijn vastgesteld door wetenschappers. 
Zij omschreven hiermee de kritieke levensondersteunende 
systemen van de aarde en de maximale druk die ze kunnen 
verdragen.5 Wij moeten binnen deze planetaire grenzen blijven 
om te kunnen leven op een aarde met een stabiel klimaat, 
vruchtbare grond, gezonde oceanen, een beschermende 
ozonlaag, voldoende zoetwater en een rijke biodiversiteit.

Tussen het sociale fundament en het ecologisch plafond 
bevindt zich een donutvormige ruimte. Hier is het mogelijk 
om met behulp van wat de aarde ons biedt, te voorzien in de 
behoeften van alle mensen. Dit is een ecologisch veilige en 
sociaal rechtvaardige ruimte waarbinnen we als mens kunnen 
floreren.

Ons doel zou moeten zijn om in de donut terecht te komen. Het 
probleem is dat we daar op dit moment niet zijn, zoals blijkt uit 
de illustratie hiernaast. Wereldwijd zijn er nog steeds miljarden 
mensen die niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien, terwijl 
we minstens vier planetaire grenzen overschrijden, wat nu 
al leidt tot een klimaatcrisis en ecologische ineenstorting. De 
rode vlakken onder het sociale fundament laten het deel van 
de wereldbevolking zien dat de basisbehoeften ontbeert. De 
vlakken buiten het ecologisch plafond geven aan in welke mate 
de planetaire grenzen worden overschreden.

De grote uitdaging van deze tijd is om vanaf beide kanten 
in de donut terecht te komen. Dat moeten we doen op zo’n 
manier dat zowel het welzijn van alle mensen bevordert als 
de gezondheid van de planeet. Om dit op wereldschaal te 
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bereiken, moet er op veel verschillende niveaus actie worden 
ondernomen, dus ook in steden die de drijvende kracht achter 
een dergelijke verandering blijken te zijn. De Stadsdonut streeft 
ernaar dat potentieel te versterken.

DE STADSDONUT VO O R 
A M S T E R DA M 
Door de vraag bovenaan deze pagina te stellen, kan de donut 
met het sociale fundament en het ecologische plafond worden 
gebruikt op de schaal van de stad. De vraag is een uitnodiging 
om te ontdekken wat het betekent om binnen de donut tot 
bloei te komen. Daarbij gaan we uit van de specifieke locatie, 
context, cultuur en mondiale connecties van die stad. Het 
resultaat hiervan is de Stadsdonut.

Om dieper op de vraag in te gaan, bestaat de Stadsdonut 
uit vier ‘perspectieven’, die licht werpen op de voorwaarden 
waaraan een florerende stad moet voldoen. De perspectieven 
zijn met elkaar verbonden. 

Het slijpen van de perspectieven: selecteren 
van stadsdoelen en momentopnamen    
Elk perspectief is gebaseerd op de doelstellingen voor het 
sociale fundament en ecologisch plafond van de donut, 
zowel op het niveau van de stad als dat van de planeet. 
Vervolgens worden deze gecombineerd met de meest relevante 
beschikbare data en statistieken. Dit biedt een illustratieve 
momentopname van het stadsleven en de gevolgen hiervan 
voor deze doelstellingen. 

De Stadsdonut kan worden gebruikt om:

• zich een voorstelling te maken van wat het betekent om
een florerende stad te zijn, door sociale doelstellingen
met ecologische doelstellingen te combineren, en lokale
ambities met mondiale verantwoordelijkheid;

• een netwerk te creëren van lokale spelers, met uiteenlopende
belangen en zorgen, door middel van een gezamenlijk
kader;

• de stad vanuit een holistisch perspectief tegen het licht te
houden, waarbij lokale spelers worden uitgedaagd om
verbindingen te zien, spanningen te herkennen en synergie
te ontdekken zodat er actie kan worden ondernomen;

• stadsbrede initiatieven en cocreatie te stimuleren door middel
van een herhalend proces van innovatie (zie pagina 14);

• maatstaven te ontwikkelen die aansluiten bij een moderne,
21ste-eeuwse stad, waarmee de bloei van deze stad kan
worden gemeten en weergegeven.

De Stadsdonut is een nieuw instrument voor verandering 

HOE K AN AMSTERDAM EEN THUIS ZIJN WA AR MENSEN TOT BLOEI KOMEN, 
OP EEN FLORERENDE PLEK , EN TEGELIJKERTIJD HET WELZIJN VAN ALLE 

MENSEN EN DE GEZONDHEID VAN DE A ARDE RESPEC TEREN?

dat door het Thriving Cities Initiative (TCI) wordt getest in 
Amsterdam, Philadelphia en Portland. Het TCI staat open voor 
commentaar en suggesties, zodat dit instrument kan worden 
verbeterd, zowel op conceptueel als op praktisch niveau, om bij 
te dragen aan de transitie naar een circulaire economie. 

Op de volgende pagina’s werken we de vier perspectieven 
uit voor de Stadsdonut voor Amsterdam. Deze perspectieven 
kwamen tot stand in samenwerking met een groot aantal 
gemeenteambtenaren. Hun expertise leverde waardevolle 
inzichten op en gaf toegang tot relevante en actuele gegevens 
over de stad. Het resultaat is bedoeld om te raadplegen bij 
het uitstippelen van de grote lijnen, cocreatieve innovatie en 
systeemverandering.
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Wat betekent het voor Amsterdam 
om de gezondheid van de gehele 
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Wat betekent het voor Amsterdam 
om te f loreren binnen zijn 
natuurlijke leefomgeving?
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Wat betekent het voor Amsterdam 

om het welzijn van mensen 
wereldwijd te respecteren?

Wat betekent het voor de 
inwoners van Amsterdam 
om tot bloei te komen?
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Eén illustratief cijfer kan uiteraard nooit recht doen aan de 
diversiteit en complexiteit van het leven in de stad en evenmin 
aan de rijkdom (of het gebrek) aan beschikbare gegevens, 
zoals die onder andere te vinden zijn in de jaarlijkse publicatie 
De Staat van de Stad.6 De gegevens die hier zijn opgenomen, 
zijn gekozen omdat ze specifieke aspecten van het leven in 
de stad belichten en als uitgangspunt kunnen dienen voor 
diepgaandere bespiegelingen over de verbinding tussen de vier 
perspectieven van de Stadsdonut.

Luisteren naar de stemmen van de stad 
Om erachter te komen hoe de inwoners van Amsterdam de 
stad beleven, zijn in zeven verschillende wijken Stadsdonut 
Workshops gehouden, waarbij gemeenteambtenaren en 
inwoners met elkaar spraken over hun visies en prioriteiten 
met betrekking tot een florerend Amsterdam. Dit leverde 
verschillende waardevolle inzichten op.

Floreren door natuur 
Op de vraag ‘Wat doet jou tot bloei komen?’ gaven de meeste 
deelnemers een antwoord waarin verbondenheid met de 
natuur een rol speelde. Velen gaven aan dat ze minder auto’s 
en meer groen in de stad wilden, om hiermee zowel de 
lichamelijke als geestelijke gezondheid te verbeteren.

‘Ik hoop dat de gemeente in staat is meer groene ruimtes 
te creëren, nu de stad zo snel groeit. Dat bevordert 
de biodiversiteit en biedt de gelegenheid om andere 
Amsterdammers te ontmoeten.’ (Zuid)

Huisvesting en sociale cohesie 
Snel stijgende huizenprijzen kunnen de sociale cohesie van 
een wijk ondermijnen en het contact tussen mensen met 
verschillende achtergronden verminderen. Deelnemers wezen 
erop hoe belangrijk betaalbare huisvesting is voor het welzijn 
van iedereen in een diverse stad. Betaalbare huisvesting 
beschermt de sociale netwerken die binnen een gemeenschap 
zorg en onder steuning bieden, en die onder druk kunnen 
komen te staan in wijken waar veel mensen slechts tijdelijk 
wonen.

‘In onze buurt kijken mensen naar elkaar om. Het is hier erg 
levendig met een grote diversiteit aan culturen. We houden 
van festiviteiten waar alle culturen samenkomen en elkaar 
ontmoeten. We hebben de steun van de gemeente nodig 

om een plek te creëren waar we sociale activiteiten kunnen 
organiseren, aangezien eenzaamheid hier ook een groot 
probleem is.’ (Zuidoost) 

Een rechtvaardige transitie 
De meerderheid van de deelnemers staat achter de plannen 
van de gemeente om het aantal auto’s in de stad terug te 
dringen. Wel maken sommigen zich zorgen dat bepaalde 
maatregelen de sociale ongelijkheid kunnen vergroten en dat 
de gevolgen het zwaarst kunnen zijn voor de meest kwetsbare 
inwoners. 

De betaalbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar 
vervoer zijn dus belangrijke onderwerpen die een rol spelen bij 
een rechtvaardige en inclusieve transitie naar een duurzamere 
stedelijke infrastructuur. 

‘Ik vind het goed dat er steeds meer aandacht wordt besteed 
aan het openbaar vervoer.’ (Oost) 

‘Sommige Amsterdammers zijn afhankelijk van hun auto. Je 
kunt niet verwachten dat ze voor een ander vervoermiddel 
kiezen als er nog geen alternatief is.’ (Noord)

Een door burgers gestuurde transformatie 
In alle wijken gaven actieve burgers en buurtorganisaties 
duidelijk aan dat ze van de gemeente meer waardering en 
ondersteuning wilden voor hun buurtnetwerken, aangezien die 
heel goed in staat zijn om mensen uit de wijk te organiseren 
en te mobiliseren. Het is duidelijk dat er een mogelijkheid is 
om te komen tot een open dialoog tussen de gemeente en 
de buurtnetwerken over hun rol bij de besluitvorming en 
het realiseren van de vele veranderingen die op buurtniveau 
noodzakelijk zijn. 

‘Beslis niet voor ons. Doe het samen met ons en maak ons 
mede-eigenaar. We hebben in onze buurten zoveel waardevolle 
netwerken die in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen.’ 
(West)

WAT BETEKENT 
HET VOOR DE 
I N WO N E R S  VA N 
A M S TE R DA M  O M 
TOT  B LO E I  TE 
KO M E N ? 

Wat betekent het voor de inwoners van een stad 
om tot bloei te komen? Het beste antwoord op deze 
vraag komt zonder twijfel van de inwoners zelf – 
gebaseerd op hun lokale context, ambities, cultuur 
en waarden. Dit perspectief is gebaseerd op de 
bestaande doelstellingen van Amsterdam.

De vele aspecten van welzijn kunnen worden samengebracht 
op vier terreinen. Dat wil zeggen, Amsterdammers zijn: 

• gezond, en beschikken over voedsel, water, gezondheidszorg
en huisvesting;

• handelingsvaardig, en beschikken over scholing, energie,
inkomen en werk;

• verbonden, en zijn dus mobiel, maken deel uit van de
gemeenschap en de cultuur, en hebben toegang tot de
digitale wereld;

• zelfstandig, en hebben dus politieke en sociale rechten, en
leven in een samenleving waarin vrede en gerechtigheid en
gelijkheid in verscheidenheid zijn gewaarborgd.

De doelstellingen van de stad worden op elk van deze terreinen 
vergezeld van verhelderende cijfers die een indruk geven van 
de huidige stand van zaken, op basis van gegevens die zijn 
aangeleverd door gemeentelijke instanties.
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ONDERWIJS

INKOMEN

WERK

Alle burgers hebben geli jke kansen 
op een gezond leven, ongeacht 
hun sociaaleconomische
status of achtergrond.

Er zi jn voldoende betaalbare 
en behoorl i jke woningen 
beschikbaar .

Leidingwater is  voor al le inwoners 
toegankeli jk ,  aantrekkeli jk ,  
schoon en vei l ig .

Aan een doelstel l ing hiervoor 
wordt momenteel gewerkt .

In 2018 hebben bi jna 60.000 
woningzoekenden zich online ingeschreven voor een 
socialehuurwoning, waarvan slechts 12% een woning 
kreeg toegewezen. Bovendien heeft bi jna 20% van 
de huurders na het betalen van de huur 
onvoldoende geld voor de overige primaire 
levensbehoeften.

De kwaliteit  van kraanwater was in 2017 hoger 
dan wettel i jk voorgeschreven.

In 2018 maakten meer dan 1 .200 
huishoudens gebruik van de 
voedselbanken.

Circa 40% van de inwoners heeft overgewicht,  
bi jna de helft  (49%) van de inwoners loopt een 
matig tot hoog ris ico op een depressie of angsten.  

ENERGIE

DO E L S T E L L I N G  S TA D M O M E N TO P N A M E  S TA D

Voor al le inwoners en bezoekers is  er 
een kwalitatief hoogwaardig,  innovatief 
en divers cultureel aanbod; al le 
Amsterdamse kinderen maken kennis 
met kunst en cultuur.

Amsterdam is een inclusieve en 
verbonden stad.  

De digitale stad is in samenwerking met 
inwoners en veel andere spelers in de 
stad ontworpen. De communicatie tussen 
gemeente en inwoners is  toegankeli jk ,  
begri jpeli jk en inclusief .

In 2017 had 98% van de 
Nederlandse huishoudens toegang 
tot internet.  Tegeli jkerti jd heeft 
13% van de Amsterdammers van 19 
jaar en ouder last van ernstige 
eenzaamheid.

In 2017 gaf 81% van de inwoners 
aan zich verbonden te voelen 
met de stad.  De waardering voor 
hun wijk varieerde van 6,8 in 
Nieuw-West tot 8,1  in Zuid.

Door middel van vei l ig en duurzaam 
openbaar vervoer is  de stad 
toegankeli jk voor iedereen.

In 2017 maakten de inwoners 
gemiddeld 665.000 fietsritten per 
dag; in 2018 werd het gemeenteli jk 
openbaar vervoer gewaardeerd met 
een 7,7.

In 2017 introduceerde het 
Kunstenplan  van de gemeente 
een programma met naschoolse 
activiteiten op het terrein van 
kunst en cultuur,  vooral voor 
kinderen uit gezinnen met lage 
inkomens.

VREDE & 
GERECHTIGHEID

DO E L S T E L L I N G  S TA D M O M E N TO P N A M E  S TA D

POLITIEKE 
ZEGGENSCHAP

GELIJKWAARDIGHEID 
IN DIVERSITEIT

SOCIALE 
RECHTVAARDIGHEID

Amsterdam is een veil ige en 
leefbare stad voor inwoners en 
bezoekers .

Amsterdam is een inclusieve en 
verbonden stad.  

Inwoners worden onafhankeli jker en 
ervaren zelden kansenongeli jkheid.

Inwoners hebben meer 
zeggenschap en zi jn meer 
betrokken bi j  de besluitvorming en 
implementatie van beleid.

Van de inwoners van buurten met 
lagere inkomens heeft 16% het gevoel 
onvoldoende grip op hun leven te 
hebben; dit  is  hoger dan het landeli jk 
gemiddelde van 11%.

Bi j  de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018 was de opkomst 52%, bi j  
de Tweede Kamerverkiezingen van 
2017 was deze 79%.

In 2017 gaf 15% van de inwoners 
aan geconfronteerd te zi jn met 
discriminatie:  bi j  39% van de 
incidenten ging het om etniciteit  
of huidskleur ,  bi j  29% ging het om 
nationaliteit .

In 2017 werd 25% van de inwoners 
slachtoffer van criminaliteit  en 3% 
van de inwoners verklaarde de 
voorafgaande vi j f  jaar te maken 
hebben gehad met huisel i jk geweld.

In heel Amsterdam zi jn er voor de 
inwoners aantrekkeli jke commerciële 
voorzieningen en ondernemers 
profiteren van een goed 
ondernemingsklimaat.

In 2017 gaven de plaatsel i jke 
ondernemers het ondernemings-
kl imaat in de gemeente een 6,75 
op een schaal van 10.

Bi jna een op de vi j f  ( 18%) huis-
houdens had in 2016 op grond 
van een laag inkomen en het 
ontbreken van spaargeld recht 
op een uitkering.

In 2019 waren er 175 onvervulde 
vacatures op scholen.

Op dit moment is  de gemeente 
bezig 28 buurten aardgasvri j  
te maken.

Inwoners die niet (vol ledig) zelf  
kunnen voorzien in hun middelen 
van bestaan, zi jn verzekerd van 
een inkomen.

Elk kind kri jgt goed onderwijs in 
een hoogwaardige schoolomgeving.

Vóór 2040 moet de stad 
aardgasvri j  zi jn .
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Voor elk van deze zeven eigenschappen onderzoeken we de 
volgende vier vragen.

• Hoe genereus en veerkrachtig is de natuur hier?

• Hoe kan de stad dit succes nabootsen, en wat wordt er al
gedaan?

• Welke doelstellingen heeft de stad al met betrekking tot
deze ambitie?

• Wat weten we over hoe de stad het op dit moment doet?

Focus op biomimicry in steden 
Biomimicry is innovatie die is geïnspireerd door de natuur.7 
Binnen de context van steden kunnen de principes van 
biomimicry leiden tot nieuwe manieren van ontwerpen en 
denken die in bestaande plannen en initiatieven van de stad 
kunnen worden geïntegreerd. In Amsterdam wordt hier al een 
begin mee gemaakt.

Stedenbouwkundigen in Amsterdam integreren biomimetische 
ontwerpen in de structuur van hun gebouwen. Sommigen 
creëren een natuurlijke leefomgeving voor dieren door 
bijvoorbeeld bakstenen te gebruiken waarin ruimte is voor 
bijen, en muren te bouwen waarin vogels zich kunnen 
nestelen. Het bouwen van groene daken en muren helpt bij 
het verbinden van afzonderlijke habitats, bevordert inheemse 
soorten en creëert corridors voor bestuiving.

Met het Actieplan Schone Lucht is de gemeente Amsterdam al 
bezig luchtvervuiling terug te dringen door uitbreiding van de 
milieuzones. In 2030 moeten alle auto’s en motoren die op 
benzine of diesel rijden, uit de stad worden geweerd.8

Bij het stellen van hun ambities kunnen steden kijken naar wat 
een gezond lokaal ecosysteem kan bereiken. In het geval van 
het Actieplan Schone Lucht kan de gemeente zich bijvoorbeeld 
tot doel stellen om het zuiveren van lucht even goed te doen 
als een nabijgelegen bos.

Het stellen en nastreven van zulke ambitieuze, op wetenschap 
gebaseerde doelen, kan in een gemeenschap zorgen voor 

een gevoel van betekenis en verschillende betrokkenen 
mobiliseren. Ook kan het de gezondheid en het welzijn van 
de inwoners bevorderen – en dat alles terwijl de gebouwde 
omgeving en het groen veel en veel levendiger worden.

Gezonde ecosystemen zijn genereus en veerkrachtig: 
ze zuiveren lucht en water, temperen het klimaat, 
recyclen voedingsstoffen, houden het waterpeil 
stabiel, herbergen diverse soorten, enzovoort – en 
ze doen dit alles om te zorgen voor omstandigheden 
waarin het leven kan opbloeien.

Hoe zou het zijn als we steden zo ontwerpen dat ze 
even genereus en veerkrachtig zouden zijn als de 
ecosystemen waarbinnen ze zich bevinden? Hoe 
zou het zijn als hun gebouwen, groenvoorzieningen 
en infrastructuur erop waren gericht om lucht en 
water te zuiveren, CO2 op te slaan en biodiversiteit 
te herbergen? Dan zou niet alleen de gezondheid 
van het gehele ecosysteem toenemen, maar ook de 
veerkracht van de stad om te kunnen omgaan met 
extreme hitte, regen, kusterosie en droogte.

In dit perspectief van de Stadsdonut onderzoeken we 
zeven cruciale eigenschappen van de ecosystemen 
rondom Amsterdam: hoe ze voorzien in water, hoe ze 
de luchtkwaliteit reguleren, hoe ze de temperatuur 
reguleren, hoe ze de biodiversiteit bevorderen, hoe 
ze beschermen tegen erosie, hoe ze CO2 vastleggen 
en hoe ze energie opwekken. Deze inzichten laten 
zien hoe Amsterdam genereus en veerkrachtig kan 
zijn binnen de unieke kenmerken van zijn habitat.

WAT BETEKENT HET 
VOOR AMSTERDAM 
O M  TE  F LO R E R E N 
B I N N E N  Z I J N 
N AT U U R LI J KE 
LE E F O M G E V I N G?  
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HOE DE NATUUR 
HET DOET
Door verdamping reguleren 

bossen de regenval en 

brengen ze plaatselijk de 

temperatuur omlaag.

WERKEN ALS 
DE NATUUR
Amsterdam zou de 
opwarming kunnen 
verminderen door de 
groene infrastructuur 
uit te breiden.

DOELSTELLING
De groenvoorzieningen 

meer inzetten als 

groene infrastructuur.

R E G U L E R I N G  T E M P E R AT U U R

MOMENTOPNAME
Als gevolg van het zogeheten 
hitte-eilandeffect kan de 
temperatuur in Amsterdam  
5oC hoger zijn dan in de 
omliggende gebieden.

HOE DE NATUUR 
HET DOET
Door middel van 

fotosynthese zetten planten 

zonlicht om in energie.

WERKEN ALS DE NATUUR
Amsterdam gebruikt 

windturbines en 

zonnepanelen om duurzame 

energie op te wekken

DOELSTELLING
In 2040 moet twee derde 
van het potentieel aan 
zonne-energie (1.000 MW) 
worden gebruikt – dit is 
voldoende voor de 
energievoorziening van 450 
duizend huishoudens.

E N E R G I E O P W E K K I N G

MOMENTOPNAME
In 2018 werd 7,4% van het 

totale Nederlandse 

energieverbruik geleverd 

door duurzame 

energiebronnen – het jaar 

ervoor was dit 6,6%.

HOE DE NATUUR HET 
DOET
Waterplanten en 

weekdieren, zoals oesters, 

remmen golven af en 

verminderen zodoende 

kusterosie.

WERKEN ALS DE NATUUR
Amsterdam zou 

oesterbedden kunnen 

creëren waarmee riffen 

ontstaan die bijdragen aan de 

bescherming tegen erosie.

DOELSTELLING

B E S C H E R M I N G  T E G E N  E R O S I E

MOMENTOPNAME
Jaarlijks wordt in Nederland 

12 miljoen m3 zand 

aangevuld, maar om de 

stijging van de zeespiegel bij 

te houden zou 20 miljoen m3 

nodig zijn.

HOE DE NATUUR HET DOET
Bossen bieden dieren een 

beschermende omgeving en 

vormen een structuur waarbinnen 

plantengroei kan plaatsvinden.

WERKEN ALS DE NATUUR
Amsterdam bevordert de aanleg en het 

onderhoud van sedum-, kruiden- en 

grasdaken, evenals van daktuinen.

DOELSTELLING
Maak van Amsterdam een stad voor 

mensen, planten en dieren; met in alle 

buurten groene plekken en met goed 

onderhouden parken en bossen.

S T I M U L E R I N G  VA N  B I O D I V E R S I T E I T

MOMENTOPNAME
In 2018 telde Amsterdam ten minste 200 

groene daken, met een totale 

oppervlakte van naar schatting 120.000 

HOE DE NATUUR HET 
DOET

Bladeren kunnen fijnstof 

opnemen en zijn ook in staat 

gasvormige vervuiling te 

absorberen.

WERKEN ALS DE NATUUR

Amsterdam experimenteert met 

strategisch geplaatste groenwallen om 

langs drukke punten, zoals doorgaande 

wegen en kruispunten, 

verontreinigende stoffen te absorberen.

DOELSTELLING

R E G U L E R I N G  L U C H T K WA L I T E I T

MOMENTOPNAME

Volgens het Europees Milieuagentschap 

waren 12.000 vroegtijdige 

overlijdensgevallen (2015) te relateren 

aan problemen met de luchtkwaliteit.

A THRIVING CITYA THRIVING CITY

HOE DE NATUUR HET DOET

In de duinen wordt door 

middel van filtering 

regenwater gezuiverd.

WERKEN ALS DE NATUUR

Amsterdam steunt het 

Zandmotorproject dat de 

duinvorming aan de kust 

bevordert

DOELSTELLING

WAT E RVOO R Z I E N I N G

MOMENTOPNAME

Duurzame waterbronnen 

leveren slechts 12% van het 

waterverbruik van de stad.

HOE DE NATUUR HET DOET

CO2 wordt geabsorbeerd en 

opgeslagen door land- en 

waterplanten en door 

fytoplankton in de zee. 

WERKEN ALS DE NATUUR

Amsterdam zou doelen kunnen 

stellen voor het absorberen en 

opslaan van CO2 door het 

cultiveren van land- en 

waterplanten.

DOELSTELLING

In 2030 moet de totale 

CO2-uitstoot van Amsterdam 

55% lager zijn dan in 1990; in 

2050 moet deze 95% lager zijn.

CO 2-OPSLAG

MOMENTOPNAME

In 2018 daalde de uitstoot van 

broeikasgassen in Nederland 

met 2,2%, waarmee ten 

opzichte van 1990 een totale 

reductie van 14,5% werd 

bereikt.
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stad die een eerlijk aandeel neemt van het mondiaal gebruik 
van hulpbronnen en dus binnen de groene ring blijft zoals 
die hiernaast is te zien. De rode vlakken laten zien in welke 
mate het huidige gebruik van hulpbronnen door de stad deze 
grenzen overschrijdt. Zo geeft het getal 2.1 aan dat de druk van 
de stad in verhouding tot zijn omvang ruim twee keer zo groot 
is.

Stedelijke grenzen worden momenteel berekend op basis 
van een mondiaal gemiddelde per hoofd van de bevolking, 
ongeacht het inkomenspeil van een land of stad. Gezien de 
historische verantwoordelijkheid van rijke landen voor het 
excessieve gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zouden 
de steden in deze landen sneller terug moeten binnen de 
planetaire grenzen dan steden in minder welvarende landen.

Focus op een klimaatneutrale en 
volledig circulaire stad 
De gemeente Amsterdam wil zo snel mogelijk vormgeven aan 
een circulaire economie.11 Om in 2050 een circulaire stad te zijn, 
zoals de doelstelling luidt, is een fundamentele omslag nodig 
in de benadering van productie en consumptie. De gemeente 
richt zich momenteel op strategieën met betrekking tot de 
voedsel en organische reststromen, consumptiegoederen en 
de gebouwde omgeving. Ze heeft al verschillende circulaire 
programma’s in gang gezet, waaronder Amsterdam Circulair, 
Leren door te doen en het Innovatie- en Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie 2019.12 Bovendien wil Amsterdam in 2050 
een klimaatneutrale stad zijn en de CO2-uitstoot ten opzichte 
van 1990 met 95% te hebben verminderd. 

Berekening van de impact van steden 
op de planeet 
Methodes om te berekenen in hoeverre een stad druk 
uitoefent op de planetaire grenzen, zijn relatief nieuw. Ze 
worden nog beperkt door de mate waarin data beschikbaar 
is, maar ze worden steeds beter. Wij kiezen hier voor het 
vergelijken van de druk die de stad zou mogen uitoefenen met 
de daadwerkelijke druk. Hoe dat eruit ziet, laten we zien in de 
illustratie hiernaast. 

Om te bepalen hoeveel druk een stad op de planetaire grenzen 
uitoefent, passen we gegevens over het landelijke gebruik 
van grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen toe op 
de stad, op basis van bevolkingsomvang en het aandeel in 

Nationale druk

Planetaire grens

Druk stad

Grens stad

In verhouding tot bevolking en mediaan 
inkomen per huishouden

In verhouding tot bevolking, met gelijk 
aandeel per hoofd van de bevolking

OVERSCHRIJDING 
STAD

Data: Planetaire grenzen en 
mondiale biocapaciteit

= 

Data: EXIOBASE en 
Ecologische Voetafdruk

nationaal inkomen.

Bij deze berekeningen kijken we bij het gebruik van 
hulpbronnen naar de consumptie. Dus de ecologische 
gevolgen worden toegewezen aan de plek waar de consumptie 
plaatsvindt en niet aan de plek waar de productie plaatsvindt. 
De berekeningen staan bekend als de input-outputanalyse, die 
kan worden gebruikt om een schatting te maken van het totale 
gebruik van hulpbronnen dat verbonden is met de consumptie 
van goederen die wereldwijd worden geproduceerd. Waar 
dat zinvol is, zijn de resultaten van de analyse aangevuld met 
gegevens van de stad, bijvoorbeeld waar het gaat om niet-
recyclebaar afval.

is het gevolg van het intensief gebruik van 
grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen 
voor hun consumptie van voedsel en het 
gebruik van elektronische apparatuur, kleding, 
bouwmaterialen.9 Dit voert de druk op de planetaire 
grenzen op en vormt een bedreiging voor de cruciale 
levensondersteunende systemen zoals een stabiel 
klimaat, gezonde oceanen, schone lucht, voldoende 
zoetwater en florerende ecosystemen.10  

In dit perspectief van de Stadsdonut laten we zien in welke 
mate Amsterdam op dit moment de planetaire grenzen 
overschrijdt als gevolg van zijn consumptiepatroon en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals:

• hulpbronnen die in de stad worden verbruikt, zoals fossiele
brandstoffen voor auto’s en bussen, en afval dat wordt
gestort of verbrand;

• hulpbronnen die worden gebruikt bij de vervaardiging
van producten die in de stad worden geïmporteerd, zoals
kunstmest, water, grond en fossiele brandstoffen die
wereldwijd worden gebruikt bij de productie van voedsel en
kleding die in de stad wordt verkocht.

Een stad die floreert binnen de planetaire grenzen is een 

WAT BETEKENT 
HET VOOR 
AMSTERDAM OM 
D E  G E ZO N D H E I D 
VA N  D E  G E H E LE 
P L A N E E T  TE 
R E S P E C TE R E N ?
De ecologische impact van steden reikt 
veel verder dan hun eigen grenzen. Dit 

10



E XC E S S I E F  G R O N DG E B R U I K

In 2013 was de hoeveelheid grond die wereldwijd

nodig was om te voorzien in de Nederlandse 

consumptie ongeveer tweemaal zo groot als het 

Nederlands grondgebied.

A F B R A A K  O Z O N L A AG

Het gebruik van stoffen die de ozonlaag 

afbreken is sinds 1986 wereldwijd afgenomen 

met ruim 90%.

L U C H T V E RV U I L I N G

50 à 60% van de luchtvervuiling in China kan 

worden gerelateerd aan producten en diensten 

die worden geëxporteerd naar andere landen, 

waaronder Nederland. 

K L I M A AT V E R A N D E R I N G

DOELSTELLING

De totale CO2-uitstoot van Amsterdam moet in 2030 55% lager zijn 

dan in 1990; in 2050 moet deze 95% zijn.

85% van de uitstoot van broeikasgassen door C40-steden (een netwerk 

van steden waaronder Amsterdam die de klimaatverandering willen 

tegengaan) vindt buiten de steden plaats, en wordt veroorzaakt door 

geïmporteerd voedsel, elektronica, bouwmaterialen, textiel en 

luchtvaart.  

V E R Z U R I N G  VA N  D E  OC E A N E N

DOELSTELLING

De totale CO2-uitstoot van Amsterdam moet 

in 2030 55% lager zijn dan in 1990; in 2050 

moet deze 95% zijn.

Door opname van CO2 in zeewater is de 

verzuring sinds het begin van de Industriële 

Revolutie toegenomen met 30%. 

E XC E S S I E F  K U N S T M E S TG E B R U I K

In Nederland is de agrarische sector 

verantwoordelijk voor 61% van de 

stikstofuitstoot, wat vooral wordt veroorzaakt 

door het gebruik van kunstmest.

OV E R B E V I S S I N G

Sinds 1990 is de Nederlandse 

visconsumptie meer dan verdubbeld, 

waarmee Nederland behoort tot de 

landen die het meeste vis consumeren. 

Z O E T WAT E R O N T T R E K K I N G

Wat betreft waterverbruik heeft 

Nederland de grootste voetafdruk in 

Europa, waarbij bijna 90% van het totale 

waterverbruik plaatsvindt in de vorm 

van geïmporteerd katoen, vlees en 

overig voedsel.

N I E T - R E C YC L E B A A R  A F VA L

Zamel restafval zo duurzaam mogelijk in en verwerk 

het op zo’n manier dat het zo veel mogelijk oplevert.

In 2018 heeft de Metropoolregio Amsterdam 8,5 mton 

aan industrieel en bedrijfsafval en 1,1 mton aan 

huisvuil verwerkt. Dit staat gelijk aan anderhalve 

Egyptische piramide. 
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WAT BETEKENT HET 
VOOR AMSTERDAM 
OM H E T  W E L Z I J N 
VA N  M E N S E N 
W E R E LDW I J D  TE 
R E S P E C TE R E N ? 
De impact van steden op het welzijn van 
mensen wereldwijd is groot, zowel in 
negatieve als in positieve zin. Dit is het gevolg 
van hun aankopen, hun investeringen en 
innovaties, hun mogelijkheden op het gebied 
van onderwijs en hun culturele invloed.

Dit perspectief richt zich op het welzijn van de 
mensen die goederen produceren die worden 
aangeschaft door gemeentelijke instellingen, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en huishoudens in de stad. Deze aankopen 
leveren wereldwijd miljoenen arbeidsplaatsen 
op, maar te vaak is hierbij sprake van 
uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden.

Deze arbeidsomstandigheden staan 
in schril contrast met de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development 
Goals) die regeringen zijn overeengekomen om 
het welzijn van alle mensen te verbeteren.

Focus op inkoop door Amsterdam 
Net als andere steden maakt Amsterdam deel uit van 
complexe mondiale toeleveringsketens. Daarnaast behoort 
de Amsterdamse haven tot de top 5 van West-Europese 
zeehavens en is bijvoorbeeld ’s werelds grootste importeur 
van cacaobonen, die vooral afkomstig zijn uit West-Afrika.13 
De arbeidsomstandigheden van de mensen die in deze 

mondiale toeleveringsketens werken, zijn vaak heel slecht en 
ondermijnen hun rechten en welzijn.

Als reactie op deze harde werkelijkheid is Amsterdam echter 
ook de thuisbasis van enkele nieuwe, innovatieve bedrijven die 
hier verandering in willen brengen en het welzijn van mensen 
wereldwijd respecteren. Enkele van deze initiatieven zijn:

• Tony’s Chocolonely, een chocoladeproducent die zich richt
op het beëindigen van moderne slavernij in cacaoproductie
door middel van open en transparante toeleveringsketens;14

• Moyee Coffee, een koffieproducent die ‘fairchain’-productie
stimuleert, wat wil zeggen dat het grootste deel van de
toegevoegde waarde in het land van oorsprong blijft;15

• Fairphone, een producent van smartphones die erop
toeziet dat bij de winning van grondstoffen geen sprake is
van gevaarlijke arbeidsomstandigheden of het gebruik van
kinderarbeid.16

• Amsterdam is ook de thuisbasis van tal van non-
profitorganisaties die zich inzetten om de situatie in
producerende landen te verbeteren, zoals:

• De Clean Clothes Campaign (Schone Kleren Campagne), een
wereldwijd netwerk dat zich al meer dan 30 jaar inzet voor
de fundamentele rechten van werknemers in de mondiale
kledingindustrie;17

• Fairfood, een oplossingsgerichte ngo die blockchain
en andere technologieën gebruikt om mondiale
toeleveringsketens van voedsel transparant te maken en
om te zorgen voor een fatsoenlijk loon voor de mensen die
hierin werken;18

• Fashion for Good, een mondiaal innovatieplatform dat
ernaar streeft alle kleding ‘goed’ te maken door innovatie
te stimuleren en te verspreiden en de gehele bedrijfstak
samen te brengen.19

Bedrijven en organisaties als deze spelen een cruciale rol 
bij de bewustwording van het publiek. Ook bieden ze de 
consument een verantwoord alternatief. Maar het belangrijkste 
is dat ze aan het begin staan van een nieuw ecosysteem van 

bedrijven dat laat zien dat een andere economie, gebaseerd op 
maatschappelijke en ecologische waarden, mogelijk is.

Ook de gemeente Amsterdam geeft in haar eigen inkoopbeleid 
blijk van bezorgdheid over arbeidsomstandigheden in andere 
landen. In 2016 presenteerde de gemeente, een belangrijke 
marktpartij in de stad de richtlijn Maatschappelijk Verantwoord 
Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI). Deze richtlijn is gebaseerd 
op de sociale en ecologische doelstellingen van de stad, wat 
ook geldt voor gemeentelijke programma’s in het kader van 
‘sociaal rendement’, de duurzaamheidsagenda en de circulaire 
economie.

Naast ander beleid omvat de MVOI ook richtlijnen met 
betrekking tot Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), die 
zich richten op de arbeidsvoorwaarden bij de productie van 
goederen en diensten die de gemeente aanschaft via mondiale 
toeleveringsketens. De gemeente streeft ernaar deze richtlijnen 
te integreren in haar eigen inkoopbeleid. Recentelijk heeft ze 
die toegepast bij de aanschaf van natuursteen, uniformen 
en werkkleding van gemeentepersoneel en apparatuur voor 
de IT-afdelingen van de organisatie. Dit verantwoordelijke 
aanschafbeleid is echter nog niet volledig geïntegreerd in 
het functioneren van de gemeente. Evenmin is er sprake van 
officiële controle. Om deze redenen zijn de richtlijnen niet 
verwerkt in dit perspectief van de Stadsdonut.
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G E Z O N D H E I D

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 3

Garandeer een gezond leven en bevorder het 

welzijn van alle mensen van alle leeftijden.

Onveilige werkomstandigheden leiden 

vaak tot: 

• ongevallen en verwondingen;

• gezondheidsproblemen op langere termijn;

• stijgende suïcidecijfers.

G E M E E N S C H A P

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 12.4

In 2020 moet er sprake zijn van een 

milieuvriendelijk gebruik van chemicaliën en 

afval. Ook moet hun blootstelling aan lucht, 

water en grond significant verminderd zijn, 

zodat de nadelige gevolgen voor het milieu 

en de gezondheid van de mensen sterk 

beperkt worden.

MONDIALE STATUS

Industriële activiteiten verontreinigen vaak 

de grond, de lucht en de watervoorraad van 

de omliggende gemeenschappen.

In Paraguay zijn enkele grote producenten 

van sojabonen in fel conflict gekomen met 

de lokale gemeenschappen, waarbij mensen 

zijn gearresteerd en zelfs doden zijn 

gevallen.

‘De winning van lithium, die het mensen in 

andere landen mogelijk maakt over te 

stappen op elektrische auto’s, zal in ons 

land leiden tot de verwoesting van 

gemeenschappen en het landschap’ – 

inheemse leider, Argentinië.

In Ghana werken meer dan 3.500 mensen op 

cacaoplantages onder omstandigheden die 

neerkomen op dwangarbeid.

‘Ons loon is laag en de werkdruk is verhoogd. 

We mogen niet eens weg bij de machines’ – 

textielarbeidster, Bangladesh.
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‘We hebben allemaal longproblemen en pijn 

in ons hele lichaam.’ – Werkneemster in een 

kobaltmijn, Democratische Republiek Congo.

O N D E RW I J S

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 4

Garandeer inclusief en eerlijk 

kwaliteitsonderwijs en bevorder de 

mogelijkheid tot een leven lang leren.

MONDIALE STATUS

De inzet van kinderarbeid in industrie en 

landbouw gaat dikwijls ten koste van het 

onderwijs van de kinderen.

In de Democratische Republiek Congo 

werken kinderen twaalf uur per dag voor $ 

1,20. 

Ze sjouwen zakken kobalt, een mineraal 

dat gebruikt wordt in de batterijen van 

W E R KG E L E G E N H E I D

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 8

Bevorder volledige en productieve 

werkgelegenheid en behoorlijk werk 

voor iedereen.

MONDIALE STATUS

De mondialisering heeft banen gecreëerd voor 

miljoenen mensen. Echter, dikwijls typerend 

voor deze banen zijn:

• gedwongen overwerk;

• onzekere contracten;

• stressvolle omstandigheden;

• beperkte vakbondsvrijheid.

C U L T U U R

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 11.4

Het opvoeren van de inspanningen om het 

culturele en natuurlijke erfgoed van de 

wereld te beschermen en te behouden.

MONDIALE STATUS

Mondialisering kan wereldwijd leiden tot 

innovatie maar kan ook de diversiteit van 

lokale identiteiten en culturen ondermijnen.

In Oost-Afrika ondermijnt de instroom van 

goedkope tweedehands kleding die door 

westerse landen wordt geëxporteerd zowel 

de plaatselijke nijverheid als de textielmarkt 

in de regio.

G E L I J K WA A R D I G H E I D  I N  D I V E R S I T E I T

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 5

Realiseer gendergelijkheid en de 

zelfstandigheid van vrouwen en meisjes.

MONDIALE STATUS

Ondernemers maken dikwijls misbruik van 

de kwetsbaarheid van gemarginaliseerde 

groepen.

In Azië worden werkneemsters in de 

kledingindustrie vaak geconfronteerd met 

gedwongen overwerk, seksuele intimidatie en 

ontslag bij zwangerschap.

V R E D E  E N  G E R E C H T I G H E I D

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 16

Bevorder vreedzame en inclusieve 

samenlevingen door middel van duurzame 

ontwikkeling, toegang tot de rechtsgang voor 

iedereen en overheidsinstellingen die op alle 

niveaus inclusief zijn en rekenschap afleggen.

MONDIALE STATUS

Werknemers in slecht gereguleerde 

mondiale toeleveringsketens kunnen 

worden geconfronteerd met dwangarbeid, 

intimidatie en geweld.

In 2016 waren twaalf van de dertien 

belangrijkste mijnen in het oosten van de 

Democratische Republiek Congo in handen van 

gewapende groepen.

In Thailand worden werknemers in de 

visverwerkende industrie geconfronteerd met 

geweld, mensensmokkel en moderne slavernij.

VO E D S E L

MONDIALE DOELSTELLING/SDG 2

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid 

en verbeterde voeding.

MONDIALE STATUS

Ondervoeding is soms wijdverspreid onder 

kwetsbare fabrieksarbeiders als gevolg van 

lage lonen en te lange werkuren.

‘Ons salaris is zo laag dat ik zelfs het eten in 

de kantine van de fabriek niet kan betalen.’ 

- Arbeider in kledingfabriek, Cambodja.

WAT  IS  DE  IMPAC T  VAN  AMS TERDAM  OP  HE T 
WEL ZIJN  VAN  MENSEN  WERELDWIJD ?
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D E  S TA D S D O N U T 
ALS INSTRUMENT 
VOOR 
VERANDERING
De Stadsdonut is een hulpmiddel, een uitgangspunt voor een 
nieuwe manier van denken, voor inspiratie en verandering, 
op weg naar een stad die de mens en de planeet doen 
floreren, zowel lokaal als mondiaal.

Het potentieel van de Stadsdonut als instrument voor 
verandering wordt het best benut als het in de praktijk wordt 
gebracht:

• door een netwerk van veranderaars, waarin overheden,
gevestigde bedrijven en kennisinstellingen samenwerken
met vernieuwers uit het mkb, start-ups, de ‘commons’
(gemeenschappelijk bezit) en buurtnetwerken;

• op meerdere niveaus, waarbij mondiale analyses en
acties in de hele stad worden verbonden met wijken en
huishoudens;

• door gebruik te maken van een breed scala aan
instrumenten en methoden die voortdurend
in ontwikkeling zijn als gevolg van innovatie en
leerprocessen;

• als een herhalende cyclus van cocreatie, waarbij wordt
aangezet tot nieuwe actie terwijl wordt versterkt wat al
werkt;

• in de geest van de praktische donutprincipes (zie pagina
18).

HET CREËREN VAN BLOEIENDE STEDEN 
een transformatieve benadering
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Amsterdam kan deze Stadsdonut gebruiken om veranderingen door te 
voeren, om zo een florerende stad te worden op de terreinen van alle 
vier de perspectieven. De stad beschikt over een dynamisch netwerk 
van veranderaars die nu al innovatieve manieren vinden om het 
donutdenken in praktijk te brengen. Amsterdam bevindt zich daarom 
in een ideale positie om voort te bouwen op de ambities richting een 
circulaire stad. 

• De Amsterdam Doughnut Coalition, gevormd in december 2019,
is een samenwerkingsverband van meer dan 20 organisaties
die het donutdenken al gebruiken in hun werk, variërend van
ontwerpbureaus en buurtinitiatieven tot universiteiten, denk-en-
doetanks en de gemeente Amsterdam.

• In samenwerking met Circle Economy en verschillende andere
betrokkenen in de stad heeft de gemeente Amsterdam het rapport
Bouwstenen voor de nieuwe strategie Amsterdam Circulair 2020-2025
opgesteld, waarbij het donutmodel wordt gebruikt en zeventien
circulaire routes voor actie op stadsniveau zijn vastgesteld.

• Het concept ‘Donut Deals’ werd in 2019 bedacht voor de wijk Bijlmer,
als erkenning van buurtprojecten die ertoe bijdragen dat de stad van
twee kanten in de donut terechtkomt, door zowel op sociaal als op
ecologisch gebied resultaat te boeken.

• Festival We Make the City is van plan om in 2020 aandacht te
besteden aan deze ‘Donut Deals’ als een concept dat in de hele stad
navolging verdient.

• De Hogeschool van Amsterdam heeft Kate Raworth gevraagd haar
eerste ‘Professor of Practice’ te worden en de komende drie jaar met
HvA-studenten te werken aan een transdisciplinair initiatief.

• De Amsterdamse Aanpak is een coöperatief innovatiemodel dat als
voorbeeld kan dienen voor open cocreatie waarbij burgernetwerken,
start-ups, het mkb en maatschappelijke organisaties samenwerken
met de overheid, gevestigde bedrijven en kennisinstituten.20

Amsterdam is klaar om te laten zien wat er kan worden bereikt als 
een holistisch instrument voor cocreatie wordt gedeeld met een 
netwerk van effectieve veranderaars, die verbonden zijn door een 
reeks verhelderende methoden en een dynamisch proces van actie en 
inzichtverwerving.

Aangezien Amsterdam zich opmaakt voor de viering van zijn 750-jarig 
bestaan in 2025, is er geen beter moment denkbaar om zich te 
manifesteren als inspirerend voorbeeld van transformatie in de 21ste 
eeuw.

Presentatie van de Amsterdamse donutcoalitie, 

december 2019
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VAN 
STADSDONUT 
N A A R 
S TA D S S E LF I E
Deze eerste versie van de Stadsdonut voor Amsterdam 
is geschreven op basis van openbare gegevens en 
rapporten, waarmee het feitelijk een momentopname 
van de stad is.

Wat zou er gebeuren als veranderaars dit zouden 
aanvullen met alle lopende initiatieven die ertoe 
bijdragen dat Amsterdam in de donut terechtkomt en zal 
floreren? Op die manier zouden ze de eerste ‘stadsselfie’ 
creëren: een levend beeld van transformaties die nu 
plaatsvinden, zodat zichtbaar wordt dat de zaadjes van 
een bloeiend Amsterdam al ontkiemen.

De bestaande gemeenschap van veranderaars in 
Amsterdam kan in dit proces een pioniersrol vervullen en 
alle deelnemers uitnodigen tot het bijdragen van:

bestaande beleidsmaatregelen, projecten, 
initiatieven en start-ups;

verhalen, geschiedenis en beelden van 
verschillende wijken;

visies, voorstellen en nieuwe initiatieven om 
de stad te veranderen. 

De unieke stadsselfie die dit oplevert, zou een diverse, 
levendige, uitdagende en stimulerende foto zijn van een 
stad die zich nu al aan het transformeren is.
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Beleidsmakers en betrokkenen kunnen de Stadsdonut gebruiken 
als uitgangspunt voor het nadenken over de mogelijkheden en 
uitdagingen, de synergie en de spanningen van de transitie naar een 
circulaire stad. Door vanuit een holistisch perspectief naar mogelijke 
maatregelen te kijken, kunnen ze inzichten opdoen en verwerken in 
nieuw beleid. 

De ambitieuze wijze waarop Amsterdam toewerkt naar een circulaire 
economie heeft gevolgen voor elk perspectief en zal dus ook 
invloed hebben op de onderlinge verbanden. De vele verschillende 
richtingen waarin de strategie voor een circulaire economie zich kan 
ontwikkelen, kunnen met behulp van de Stadsdonut verder worden 
onderzocht. Dat kan onder meer door vragen te stellen als:

• Wat zullen de voordelen voor Amsterdam zijn als deze strategie –
sociaal, ecologisch, lokaal en mondiaal – wordt gevolgd?

• Wat is de mogelijke synergie tussen de verschillende perspectieven
en wat is ervoor nodig om deze te realiseren?

• Tot welke spanningen op de verschillende terreinen kunnen
maatregelen in Amsterdam leiden, en hoe kan daar iets aan
worden gedaan?

• Welke veranderingen in de maatstaven en systemen van de stad
zijn er nodig, en welke veranderingen in de waarden en het gedrag
van de Amsterdammers?

• Hoe kan het diverse netwerk van veranderaars in de stad
synergie creëren tussen bestaande initiatieven, en hoe kan
men samenwerken om deze veranderingen op alle niveaus te
realiseren?

• Welke veranderingen zijn er nodig binnen de organisatie van de
gemeente Amsterdam om te kunnen omgaan met de sterk met
elkaar vervlochten maatschappelijke en ecologische vraagstukken
en om hiervoor oplossingen te vinden?

S O C I A A L
F U N D A M E N T

S
O

C
IA

A
L  RECHTVA A R D I G  E N E COLOGIS

C

H
 V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

  G
EZOND  VERBO

N
D

E
N

 
     

 Z
E

LFSTANDIG  H A NDELIN

G
S

V
A

A
R

D
IG

 

S O C I A A L
F U N D A M E N T

S
O

C
IA

A
L

RECHTVA A R D I G E N E COLOGIS
C

H
V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

G
EZOND VERBO

N
D

E
N

Z
E

LFSTANDIG
H A NDELIN

G
S

V
A

A
R

D
IG

S
O

C
IA

A
L  RECHTVA A R DI G E N  E CO LOGIS

C

H
 V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

A THRIVING CITYA THRIVING CITY

S
O

C
IA

A
L

RECHTVA A R D I G E N ECOLOGIS
C

H
V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

S O C I A A L
F U N D A M E N T

S
O

C
IA

A
L

RECHTVA A R D I G E N E COLOGIS
C

H
V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

G
EZOND VERBO

N
D

E
N

Z
E

LFSTANDIG
H A NDELIN

G
S

V
A

A
R

D
IG

S O C I A A L
F U N D A M E N T

S
O

C
IA

A
L  RECHTVA A R D I G  E N E COLOGIS

C

H
 V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

  G
EZOND  VERBO

N
D

E
N

 
     

 Z
E

LFSTANDIG  H A NDELIN

G
S

V
A

A
R

D
IG

 

S
O

C
IA

A
L

RECHTVA A R DI G E N E CO LOGIS
C

H
V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

A THRIVING CITYA THRIVING CITY

S
O

C
IA

A
L  RECHTVA A R D I G E N ECOLOGIS

C

H
 V

E
IL

IG

EEN FLORERENDE STAD

Hoe kan deze strategie bijdragen aan 
het vermogen van de stad om binnen 

haar eigen habitat te bloeien?

Hoe kan deze strategie het welzijn 
van mensen wereldwijd respecteren?

Hoe kan deze strategie de gezondheid 
van de planeet respecteren?

Hoe kan deze strategie bijdragen aan 
het vermogen van mensen om hier 

te floreren?

Voorgestelde 
strategie

NIEUWE 
PERSPECTIEVEN VOOR 
B E LE I D S O N T W I K K E LI N G 
E N  A N A LYS E
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Omarm het doel van de 21ste eeuw. Streef ernaar te voorzien 
in de behoeften van alle mensen binnen de mogelijkheden van 
de aarde. Dit is nog nooit eerder gedaan, dus ga ervan uit dat 
het een uitdaging wordt die alles zal veranderen. 

Zie het grote geheel. Onderken de potentiële rol van 
huishoudens, de gemeenschap, de markt en de staat – en de 
vele synergetische effecten die hieruit voortvloeien – bij het 
transformeren van de economie. Zorg ervoor dat geld het werk 
dient en niet stuurt.

Stimuleer de menselijke natuur. Bevorder diversiteit, 
participatie, samenwerking en wederkerigheid. Versterk 
gemeenschapsnetwerken en werk op basis van groot 
vertrouwen. Zorg voor het welzijn van het team.

Denk in systemen. Om continu te verbeteren moet je 
experimenteren, leren, aanpassen en ontwikkelen. Wees alert 
op dynamische effecten, terugkoppellussen en kantelpunten.

Deel. Werk in de geest van ‘open design’ en deel de gecreëerde 
waarde met iedereen die eraan heeft bijgedragen. Pas op 
voor macht en probeer deze opnieuw te verdelen, om zo de 
kansengelijkheid van de betrokkenen te verbeteren.

Wees regeneratief. Probeer te werken met en binnen de 
cycli van de natuur. Wees iemand die deelt, dient, herstelt 
en regenereert. Reis minder, vlieg zo weinig mogelijk, ga 
verstandig om met het klimaat en energie.

Richt je meer op bloei dan op groei. Laat groei niet een doel 
op zich worden. Weet wanneer het tijd is om het werk te delen 
met anderen in plaats van verder te groeien.

PRINCIPES OM 
DE DONUT  
I N  D E  P R A K T I J K 
T E  B R E N G E N

Het Doughnut Economics Action Lab wil dat alle projecten 
en initiatieven die het concept van de donut als grondslag 
gebruiken zo worden ontwikkeld en geïmplementeerd dat ze de 
kernprincipes van Donuteconomie belichamen.21  
Dat wil zeggen:
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Lancering van de Amsterdamse donutcoalitie, 
december 2019
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mensen en de planeet kunnen floreren.

Biomimicry 3.8 is het belangrijkste groene adviesbureau ter wereld, dat veranderaars 
helpt met 3,8 miljard jaar van onderzoek en ontwikkeling in de natuur, om zo tot meer   
veerkrachtige en levensvriendelijke producten, processen, voorzieningen en gemeen-
schappen te komen.

Circle Economy streeft naar de versterking van een mondiale gemeenschap van 
ondernemingen, steden en overheden, om de overgang naar een circulaire economie te 
versnellen door praktische en toepasbare inzichten en oplossingen te bieden met betrekking 
tot de grootse uitdagingen waarvoor de mensheid zich gesteld ziet.

C40 Cities werkt samen met meer dan negentig van de grootste steden ter wereld  
om te komen tot betekenisvolle en meetbare maatregelen met betrekking tot klimaat-
verandering, op een schaal die noodzakelijk is om de opwarming van de aarde te beperken 
tot maximaal 1,5oC.
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